
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελέτης, Σχεδιασμού, 

Κατασκευής και Αποξήλωσης των περιπτέρων της Ελληνικής Συμμετοχής 
στη Διεθνή Έκθεση ΤροφίμωνΠοτών SIAL PARIS 2014, η οποία θα λάβει 

χώρα στο Παρίσι, από 19 έως 23.10.2014. 
 
 

 
 
 

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 
   



 
 

 
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Αναθέτουσα  Αρχή  είναι  η  εταιρεία  με  την  επωνυμία  «Ελληνική  Εταιρεία 
Επενδύσεων  και  Εξωτερικού  Εμπορίου  Α.Ε.»  και  το  διακριτικό  τίτλο 
«ENTERPRISE  GREECE»,  καλούμενη  για  τις  ανάγκες  της  παρούσας  και  ως 
«Ε.Ε.Ε.Ε.Ε». 
 
Η διενέργεια  του Διαγωνισμού θα γίνει από την αρμόδια Πενταμελή Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού. 
 
Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης του παρόντος, θα γίνει από την αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής του Διαγωνισμού. 
 
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις : 
1.  Του  Ν.  2286/95  (ΦΕΚ  19/Α/95)  "Προμήθειες  του  Δημόσιου  Τομέα  και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ", όπου αυτός δύναται να εφαρμοστεί. 
2.  Του  Π.Δ.  118/07  (ΦΕΚ  150/Α/10.7.07)  "Κανονισμός  Προμηθειών  του 
Δημοσίου",  όπου  αναλογικά  δύναται  να  εφαρμοστεί,    όπου  αυτός  δύναται  να 
εφαρμοστεί. 
3. Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
οδηγίας  2004/18/ΕΚ  ‘περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  των 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’. 
4.Του  Ν.  3886/2010      (ΦΕΚ  Α΄  173),  «Δικαστική  προστασία  κατά  τη  σύναψη 
δημόσιων  συμβάσεων  ‐  Εναρμόνιση  της  ελληνικής  νομοθεσίας  με  την  Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  της  21ης  Ιουνίου  1989  (L  395)  και  την  Οδηγία 
92/13/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  της  25ης  Φεβρουαρίου  1992  (L  76),  όπως 
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 
5. Του Ν.4242/2014  (ΦΕΚ Α 50), «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες 
διατάξεις». 
 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η  Εταιρία  με  την  επωνυμία  Ελληνική  Εταιρεία  Επενδύσεων  &  Εξωτερικού 
Εμπορίου ΑΕ, (που στο εξής θα αναφέρεται ως Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει 
Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα 
αναλάβει  τον  σχεδιασμό,  την  κατασκευή,  τον  πάσης  φύσεως  εξοπλισμό, 
την  διακόσμηση  και  μετά  το  πέρας  της  Έκθεσης  την  αποξήλωση  και 
απομάκρυνση των περιπτέρων από τους εκθεσιακούς χώρους, στο πλαίσιο 
της Ελληνικής Συμμετοχής στην πιο κάτω Διεθνή Έκθεση ΤροφίμωνΠοτών: 
SIALPARIS 2014, που θα λάβει χώρα στο Παρίσι από 19.10 μέχρι 23.10.2014. 
 
Η διαμόρφωση των ελληνικών περιπτέρων θα πραγματοποιηθεί προς το σκοπό 
της  προβολής  τόσο  της  ελληνικής  ταυτότητας  και  των  ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών  της  στον  τομέα  των  τροφίμων  και  ποτών,  όσο  και  των 
εκθεμάτων  και  της  εταιρικής  ταυτότητας  των  επιχειρήσεων  που  θα 
συμμετάσχουν στα Ελληνικά περίπτερα. 



 
 

 
Ως εκ τούτου, τα Ελληνικά  Περίπτερα θα πρέπει:  
 

 Να είναι λειτουργικά, εντυπωσιακά και σύγχρονης αισθητικής. 
 Να  είναι  αναγνωρίσιμα  από  τους  επισκέπτες,  των  οποίων  να 
προσελκύουν  το  ενδιαφέρον  (μπορούν  να  γίνουν  προτάσεις    των  logos 
που θα χρησιμοποιηθούν). 

 Να  προσιδιάζουν  στο  πνεύμα  της  συγκεκριμένης  Έκθεσης  και  της 
Ελληνικής φυσιογνωμίας.  

 Να ανταποκρίνονται στους στόχους της Ελληνικής συμμετοχής. 
 

Κριτήριο  κατακύρωσης:  Η  πλέον  συμφέρουσα  από  τεχνοοικονομική  άποψη 
προσφορά 
 
Προϋπολογισμός:  Μέχρι  του  συνολικού  ποσού  των  εξακοσίων  σαράντα 
έξι  χιλιάδων  τριακοσίων  σαράντα  τριών  Ευρώ  (646.343,00 
€)συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εφόσον απαιτείται. 
 
ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 
Η Διεθνής Έκθεση SIAL θεωρείται η σπουδαιότερη Διεθνής Έκθεση Τροφίμων‐
Ποτών στον κόσμο και διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια στο Παρίσι (εναλλάξ ανά 
έτος  με  την  Διεθνή  Έκθεση  ANUGA  που  διοργανώνεται  στη  Γερμανία)    στον 
εκθεσιακό    χώρο   PARIS‐NORD VILLEPINTE. Διοργανώτρια είναι η  εταιρεία με 
την  επωνυμία  COMEXPOSIUM,  SIAL  GROUP  EXHIBITIONS  WORLDWIDE 
(www.comexposium.com).Ιδίως η διοργάνωση του 2014 φέρει ιδιαίτερο βάρος, 
δεδομένης  της  συμπλήρωσης  πενήντα  ετών  από  την  πρώτη  διοργάνωση, 
εξαιτίας  της  οποίας  θα  πραγματοποιηθούν  πολλές  παράλληλες  εκδηλώσεις 
προβολής  των  συμμετεχόντων.  Μία  εξ  αυτών  των  παράλληλων  εκδηλώσεων 
είναι  το  Πρόγραμμα  Κατεψυγμένων  Αλιευμάτων,  στο  οποίο  πρόκειται  να 
υπάρξει ελληνική συμμετοχή κατά τα κατωτέρω. 
 
Από  τα  στατιστικά  στοιχεία  των  διοργανωτών  κατά  την  προηγούμενη 
διοργάνωση που έλαβε χώρα εντός του 2012 προέκυψαν τα ακόλουθα: 
 

• Σύνολο εκθετών: 5.890 από 100 χώρες   
• Σύνολο  εμπορικών  επισκεπτών:  150.258  (το  62,8  %  εξ  αυτών  ήταν 

διεθνείς επισκέπτες από 200 χώρες) 
• Σύνολο δημοσιογράφων: 5.000 δημοσιογράφοι,  εκ των οποίων οι 2.500 

από  Γαλλία  και  οι  2.500  από  άλλες  χώρες.  Η  δημοσιογραφική  κάλυψη 
ήταν  ιδιαίτερα  εκτεταμένη  και  πραγματοποιήθηκε  διά  μέσου  εντύπων 
όσο και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικών μέσων και ιστολογίων.  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Η  Ελληνική  Συμμετοχή  θα  απαρτίζεται  από  130  περίπου  εκθέτες  συνολικά, 
μεταξύ  των  οποίων  ελληνικές  επιχειρήσεις,  επιμελητήρια,  σύνδεσμοι, 
συνεταιρισμοί κ.α). 
 
Κατά  την  πολιτική  των  Διοργανωτών,  η  κατανομή  των  συμμετεχόντων  στην 



 
 

Έκθεση πραγματοποιείται με κριτήριο το είδος των προβαλλόμενων προϊόντων. 
Δεδομένου  ότι  η  ελληνική  συμμετοχή  θα  προβάλλει  διαφορετικές  κατηγορίες 
προϊόντων,  θα  υπάρξει  και  η  αντίστοιχη  κατανομή  σε  πολλές  θεματικές 
αίθουσες, ως κατωτέρω.  
 
Για το ελληνικό περίπτερο έχει ζητηθεί συνολική επιφάνεια έκτασης 2.646 τ.μ., 
με  βάση  την  οποία  έχει  καταρτιστεί  ο  προϋπολογισμός  του  παρόντος 
Διαγωνισμού.  Από  το  σύνολο  του  αιτούμενου  αυτού  χώρου,  προορίζεται  για 
χρήση  από  τους  εκθέτες  έκταση  περίπου  2.000  τ.μ.,  ενώ  η  λοιπή  έκταση  θα 
χρησιμοποιηθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  για  δευτερεύουσες  εγκαταστάσεις 
(χώροι  υποδοχής, προβολής  ‐  γευσιγνωσίας,  αποθήκες,  κοινόχρηστες  κουζίνες, 
διάδρομοι, κλπ. ). 
 
Το  ελληνικό  περίπτερο  αναπτύσσεται  στις  παρακάτω  θεματικές  αίθουσες  ως 
εξής: 
Αίθουσα  2  "NATIONAL  PAVILION  AREA",  (1.715,47τμ):  Προβολή  τροφίμων 
γενικής  κατηγορίας  (κονσερβοποιημένα  προϊόντα,  ζυμαρικά,  λάδι,  ελιές, 
κονσέρβες ψαριών, μέλι, όσπρια κλπ.). 
Αίθουσα 5Β  (BEVERAGES 168τμ ): Προβολή ποτών, χυμών, κλπ. 
Αίθουσα  6  (FROZEN  212τμ‐σε  αναμονή  διαμόρφωσης  του  χώρου):  Προβολή 
κατεψυγμένων τροφίμων, ψαριών, παγωτών. 
 
Επιπροσθέτως,  στο  πλαίσιο  της  ίδιας  Διεθνούς  Έκθεσης  θα  υλοποιηθεί  το 
Πρόγραμμα Προβολής Κατεψυγμένων Αλιευμάτων (εφεξής «Πρόγραμμα»), στο 
οποίο η ελληνική συμμετοχή θα εκπροσωπείται με περίπτερο επιφάνειας 60 τμ, 
διαμορφωμένο  σύμφωνα  με  την  ταυτότητα  του  προγράμματος,  που  θα 
βρίσκεται  στο  χώρο  του  συνολικού  Ελληνικού  Περιπτέρου  και  θα  έχει  ως 
σήμανση το λογότυπο του Προγράμματος. Το περίπτερο αποτελεί σημείο όπου 
οι  ελληνικές  επιχειρήσεις  κατεψυγμένων  αλιευμάτων,  που  επισκέπτονται  την 
έκθεση,  θα  πραγματοποιούν  συναντήσεις  με  τους  πελάτες  τους.  Για  την 
προβολή  των  προϊόντων  θα  πραγματοποιούνται  καθημερινά  ζωντανές 
επιδείξεις  μαγειρικής  με  τα  4  βασικά  προϊόντα  του  κλάδου:  γαρίδα,  χταπόδι, 
καλαμάρι  και  κατεψυγμένα  ψάρια  και  τις  συνταγές  που  έχουν  δημιουργηθεί 
ειδικά για το Πρόγραμμα. Για την πληροφόρηση των επισκεπτών θα φροντίσει 
εκπρόσωπος του κλάδου, που θα οριστεί από την κλαδική οργάνωση ΠΑΣΕΚΤ. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
H κατασκευή – μελέτη θα πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνη με τον Κανονισμό 
της Έκθεσης. 
 
Πληροφορίες, συμπληρωματικά στοιχεία, διευκρινίσεις, μπορούν να δοθούν από 
την Αναθέτουσα Αρχή  στους ενδιαφερόμενους μετά από έγγραφο αίτημα τους. 
Τα Ελληνικά Περίπτερα θα πρέπει:  

• Να  είναι  λειτουργικά,  σύγχρονης  αισθητικής  και  να  προσδίδουν 
ταυτότητα . 

• Να  είναι  αναγνωρίσιμα  από  τους  επισκέπτες,  των  οποίων  να 
προσελκύουν το ενδιαφέρον (Αξιοποίηση των logos που θα δοθούν στους 
ενδιαφερόμενους από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. για να ενσωματωθούν στη μελέτη)  



 
 

• Να προσιδιάζουν στο πνεύμα της συγκεκριμένης Έκθεσης.  
• Να ανταποκρίνονται στους στόχους της Ελληνικής συμμετοχής. 
• Θα δοθούν γραφικά του Ελληνικού περιπτέρου  

 
Τα  προς  αξιοποίηση  τετραγωνικά  μέτρα  είναι  πιθανόν  να  αυξηθούν  ή  να 
μειωθούν  έως  του  ποσοστού  35%.  Ο  χώρος  θα  οριστικοποιηθεί  με  βάση  τις 
τελικές κατόψεις – κατανομή χώρων.  
 
Το ελληνικό περίπτερο πρέπει να προβλέπει: 
 
1. Χώρο Γραφείου ΠληροφοριώνReception Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. 
O χώρος αυτός, μέγιστης επιφανείας 100 τ.μ., θα εξοπλισθεί με μεγάλο πάγκο 
πληροφοριών και ανάλογα καθίσματα. Ο πάγκος εσωτερικά θα έχει ράφια για 
αποθήκευση έντυπου υλικού προς διανομή, ντουλάπια με ράφια και κλειδαριά, 
θήκες  εδάφους  για  τοποθέτηση  διαφημιστικών  εντύπων,  καθιστικό 
επισκεπτών,  πρίζες  για  παροχές  ηλεκτρικού  ρεύματος    και  ό,τι  άλλο  κρίνει 
σκόπιμο η Αναθέτουσα Αρχή, στο άνω πλαίσιο. 
O χώρος θα εξοπλισθεί με 2 οθόνες LED, τις οποίες ο Ανάδοχος θα προμηθευτεί 
και θα τοποθετήσει αντίστοιχα. 

Ο Ανάδοχος θα  εκτυπώσει  και  θα  επενδύσει  τους  τοίχους  του Γραφείου με  το 
λογότυπο της ENTERPRISE GREECE. 
 
2. Εστιατόριο στο BlockA 
Διαμόρφωση  και  κατασκευή  χώρου  εστιατορίου  περίπου    200    τετρ.  μέτρων 
(διαστάσεων που να περιλαμβάνει χώρο παρασκευής φαγητού χωρίς εξοπλισμό 
εστίασης με αντιολισθητικό πάτωμα και χώρο φιλοξενίας πλήρως επιπλωμένο. 
O  χώρος  του  Εστιατορίου  θα  εξοπλισθεί  πλήρως  από  τον  Ανάδοχο  με  τον 
σχετικό εξοπλισμό, ο οποίος θα περιγράφεται λεπτομερώς.   

• Για το εστιατόριο θα πρέπει να δοθεί ξεχωριστή τιμή στην προσφορά  
 

3.  Κουζίνες  εξυπηρέτησης  εκθετών  (2  τουλάχιστον  στo  HALL  2)  και  
χωριστά 2 Αποθήκες max 32 τ.μ 
Ο εργολάβος θα εξοπλίσει τις Κουζίνες και τις Αποθήκες της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. με: 

• 1  νεροχύτη,  1  μικρό  ταχυθερμοσίφωνα  για  παροχή  ζεστού  νερού, 
πάγκους   εργασίας, ράφια βάθους 30 εκατ. περιμετρικά και επάνω από 
το νεροχύτη, 2 πρίζες σούκο (σε κάθε κουζίνα). 

• Επίσης  ο  εργολάβος  θα  προμηθευτεί  και  θα  τοποθετήσει  1  μεγάλο 
ψυγείο  σε  κάθε  κουζίνα,  από  5  καφετιέρες,  και  επαγγελματικό 
πλυντήριο ποτηριών και πιάτων.  

• Οι χώροι θα έχουν πόρτες και θα κλειδώνουν. 
Οι   Αποθήκες θα  είναι  εξοπλισμένες με  ντουλάπι πολλαπλών θέσεων φύλαξης, 
κλειδαριές  και  περιμετρικά  ράφια  ικανά  να  φέρουν  κιβώτια  και  βαριά 
αντικείμενα. 
 
4. Περίπτερο Υποστήριξης Εκθετών  
Θα διαμορφωθεί 1 περίπτερο για την υποστήριξη των εκθετών, επιφάνειας 1,5 
τμ το οποίο θα είναι εξοπλισμένο με: 



 
 

• Κουζίνα  –  αποθήκη  στην  οποία  θα  υπάρχουν:  1  νεροχύτης,  1  πάγκος 
εργασίας,  ράφια  βάθους  30  εκατ.  περιμετρικά  και  επάνω  από  το 
νεροχύτη, 2 πρίζες σούκο, 1 μεγάλο ψυγείο, 1 επαγγελματικό πλυντήριο 
ποτηριών 

• 1  τραπεζάκι στρογγυλό με 4 καθίσματα  
• 1 ψηφιακή εκτύπωση  
• Επιγραφή και λογότυπο στη μετώπη του stand 
• 1 ‐2 πρίζες σούκο 
• 1 καλόγερο για το κρέμασμα των ρούχων, 1 καλάθι αχρήστων 
• 1 θήκη για έντυπα  

 
5. Αποθήκες 
Θα  κατασκευασθούν  σε  κάθε  ατομικό  σταντ  αποθήκες  με  πόρτες  που 
κλειδώνουν και θα είναι εξοπλισμένες με ράφια. 
 
6. Δάπεδο   
Ο Ανάδοχος θα επενδύσει την επιφάνεια του δαπέδου με μοκέτα μπλε χρώματος 
υψηλής ποιότητας.  
 
7. Φωτισμός 
Ο φωτισμός θα αποτελείται από προβολείς ιωδίνης (1 σποτ 100W για κάθε 1,5 
τμ τουλάχιστον) 
 
8. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 
Στα  σημεία  ρευματοληψίας  του  περιπτέρου,  ο  εργολάβος  θα  τοποθετήσει 
πίνακες διανομής, εφοδιασμένους με τις απαραίτητες ασφάλειες και διακόπτες. 
Η  όλη  εγκατάσταση  θα  πρέπει  να  είναι  γειωμένη  και  εξοπλισμένη  με  τα 
απαραίτητα κυτία διανομής και οι διακλαδωτήρες να είναι αφανείς. 
Ο πίνακας θα φέρει τόσους διακόπτες παροχής ρεύματος, όσες και οι επί μέρους 
γραμμές του περιπτέρου. 
Γενικά η όλη εργασία πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνη με τους Kανονισμούς 
της Έκθεσης. 
 
9.Σήμανση Ελληνικού Περιπτέρου  
 
Επιγραφές  αναλόγου  μεγέθους  για  την  ευκρινή  αναγνώριση  του  περιπτέρου 
μέσα στην αίθουσα θα είναι υπερυψωμένες (σύμφωνα με τους Κανονισμούς της 
Έκθεσης) και θα υποδηλώνουν την Ελληνική ταυτότητα. 
Για  τις  συμμετέχουσες  επιχειρήσεις‐εκθέτες    ο  Ανάδοχος  θα  ετοιμάσει 
αυτοκόλλητα με το λογότυπο τους τα οποία θα τοποθετηθούν στα information 
desks. 
 
10. Διακοσμητικά στοιχεία και γραφικά 
 
Διακοσμητικά  στοιχεία  και  γραφικά  θα  πλαισιώνουν  τη  μελέτη  και  θα 
τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. 
Οι  δαπάνες  εκτύπωσης  των  λογοτύπων  και  του  branding  του  ελληνικού 
περιπτέρου βαρύνουν την Ανάδοχο εταιρία. 



 
 

 
11. Ατομικά σταντς 
 
Για κάθε ατομικό stand 9 τετραγωνικών μέτρων θα προβλέπεται: 
• 1  τραπεζάκι στρογγυλό με 4 καθίσματα  
• 1 πάγκος  γευσιγνωσίας (info counter)  
• 1  βιτρίνα, κύβοι, ράφια κ.λ.π. 
• 1 μικρή αποθήκη με πόρτα που κλειδώνει (1,00μ.Χ1,00μ.) 
Θα δοθεί σχέδιο βιτρίνας ανάλογα με τις κατηγορίες εκθεμάτων. 

• 1 ψηφιακή εκτύπωση ανά εκθέτη 
• Επιγραφή  με  την  επωνυμία  της  επιχείρησης  και  λογότυπό  της  στη  μετώπη 
του stand ή στο όπισθεν τοιχίο. Τα γωνιακά stands θα έχουν από 1 επιγραφή 
και 1 λογότυπο σε κάθε πρόσοψη. 

• 1 ‐2 πρίζα σούκο 
• 1 καλόγερο για το κρέμασμα των ρούχων, 1 καλάθι αχρήστων 
• 1 θήκη για έντυπα  
 
Ο  εξοπλισμός  θα  αυξάνεται  πολλαπλασιαστικά  ανάλογα  με  το  μέγεθος 
του stand που θα έχει κάθε εταιρεία. 
 
Ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  επικοινωνήσει  με  όλους  τους  εκθέτες  και  θα 
φροντίσει  για  τις  ανάγκες  σε  εξοπλισμό  κάθε  εκθέτη  μετά  από 
συνεννόηση μαζί του. 
 
Θα πρέπει  να προταθούν σχεδιαστικές  εφαρμογές για  stands  επιφάνειας 9τ.μ., 
12τ.μ., 16τ.μ., 20τ.μ., 30τ.μ.,  50τ.μ., 60τ.μ., και island stand 100‐120τ.μ. 
Θα προταθεί η εφαρμογή για ομαδικά stands σε ξεχωριστό block. Ο ελάχιστος 
εξοπλισμός που θα έχουν τα ομαδικά stands θα είναι ένα counter ανά εκθέτη, 1 
τραπέζι  με  καρέκλα,  1  βιτρίνα  για  κάθε  εκθέτη,  επωνυμίες  των  εκθετών  και 
λογότυπα  καθώς  και  ό,τι  άλλο  κρίνει  απαραίτητο  η  Αναθέτουσα  Αρχή.  Θα 
υπάρχουν  επίσης  ντουλαπάκια  που  θα  κλειδώνουν  για  εξυπηρέτηση  των 
εκθετών, καθώς και αποθήκη. 
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούρια ή μεταχειρισμένα αρίστης 
ποιότητας.  Θα  μεταφερθούν  με  ευθύνη  και  δαπάνη  του  Αναδόχου  στον 
Εκθεσιακό  χώρο.  Η  συντήρηση  και  η  αντικατάσταση  των  τυχόν  φθαρμένων 
υλικών κατά την διάρκεια της Έκθεσης  βαρύνει τον Ανάδοχο. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 

Το  περίπτερο  του  προγράμματος  των  κατεψυγμένων  αλιευμάτων  
καταλαμβάνει χώρο 60 τμ. και θα έχει τις παρακάτω προδιαγραφές: 
1. Κατασκευή 
Περιμετρική  δομή  περιπτέρου  με  ύψος  τοίχων  σύμφωνο  με  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές που ορίζει η έκθεση.   
2.Χώρος συναντήσεων και ενημέρωσης επισκεπτών 
Ο χώρος  θα εξοπλισθεί με:  

− πάγκο πληροφοριών και 1 κάθισμα (σκαμπό). Ο πάγκος εσωτερικά θα έχει 
ράφια για αποθήκευση έντυπου υλικού που θα διανέμεται,  



 
 

− πάγκο,  ύψους  70  cm  με  προστατευτικό  τζάμι,  για  γευσιγνωσία  με 
εσωτερικά  ράφια  για  αποθήκευση  ειδών  όπως  δίσκοι  σερβιρίσματος, 
πιάτα, μαχαιροπήρουνα, χαρτοπετσέτες, απορρίμματα 

− 6 τραπέζια με καρέκλες για επιχειρηματικές συναντήσεις 
− 2 καταψύκτες – βιτρίνα  
− 2 stand για τοποθέτηση έντυπου υλικού 
− Οθόνη πλάσματος 50 ιντζών 
− DVD Players 

 
3. Κουζίνα – Αποθήκη  
Ο  χώρος  κουζίνας  –  αποθήκης  θα  είναι  σχεδιασμένος  με  τρόπο  που  θα 
εξυπηρετεί την πρόσβαση στον  πάγκο γευσιγνωσίας. 
Θα  εξοπλιστεί  με  1  μεγάλο ψυγείο,  1  νεροχύτη,  μικρό  ταχυθερμοσίφωνα 
για παροχή ζεστού νερού, 2 καφετιέρες καθώς και πάγκο εργασίας, ράφια 
ικανά να φέρουν κιβώτια και βαριά αντικείμενα, πρίζες σούκο καθώς και 
παροχή τριφασικού ρεύματος για σύνδεση φούρνου.  
Επίσης, στο χώρο θα πρέπει να προβλεφθούν κρεμάστρες πολλών θέσεων, 
κάδοι  απορριμμάτων,      ντουλάπι  πολλαπλών θέσεων φύλαξης  με πόρτες 
που κλειδώνουν.  
Η πρόσβαση στο χώρο θα εξασφαλίζεται διά θυρών που κλειδώνουν. 
 
4. Δάπεδο   
Για  την  επίστρωση  του  δαπέδου,  η  οποία  θεωρείται  απαραίτητη,  θα 
χρησιμοποιηθούν υλικά όπως παρκέ από απομίμηση ξύλου ή laminate.  
Τα  υλικά  που  θα  χρησιμοποιηθούν  θα  πρέπει  να  είναι  κατάλληλα  για 
χρήση σε εκθέσεις. 
 
5. Φωτισμός 
Ο φωτισμός θα αποτελείται από προβολείς  ιωδίνης  (π.χ  ισχυρά,  χαμηλής 
κατανάλωσης  φωτιστικά,  τα  οποία  να  αποδίδουν  «ψυχρό  »  φωτισμό  
κ.λ.π).   
 
6. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 
Στα σημεία ρευματοληψίας του περιπτέρου, ο εργολάβος θα τοποθετήσει 
πίνακες  διανομής,  εφοδιασμένους  με  τις  απαραίτητες  ασφάλειες  και 
διακόπτες. 
Η  όλη  εγκατάσταση  θα  πρέπει  να  είναι  γειωμένη  και  εξοπλισμένη  με  τα 
απαραίτητα κυτία διανομής και οι διακλαδωτήρες να είναι αφανείς. 
Ο πίνακας θα φέρει τόσους διακόπτες παροχής ρεύματος, όσες και οι  επί 
μέρους γραμμές του περιπτέρου. 
 
7. Επιγραφές υπερυψωμένες (με τα logos του προγράμματος που θα 
δοθούν από την Enterprise Greece). 
Επιγραφές  ανάλογου  μεγέθους  για  την  ευκρινή  αναγνώριση  του 
περιπτέρου  μέσα  στην  αίθουσα  υπερυψωμένες  (σύμφωνα  με  τους 
Κανονισμούς  της Έκθεσης) ή αναρτημένες από  την οροφή της Αίθουσας, 
που  να  υποδηλώνουν  την  ταυτότητα  του  προγράμματος..Οι  δαπάνες 
στήριξης  και  ανάρτησης  από  την  οροφή  της  αίθουσας  βαρύνουν  τον 
ανάδοχο.  



 
 

 
8. Διακοσμητικά στοιχεία και γραφικά 
Το περίπτερο θα έχει τα γραφικά και τις φωτογραφίες του προγράμματος 
καθώς και  την σήμανση  της  χρηματοδότησης από  το ΕΠ Αλιείας, που θα 
δοθούν στον ανάδοχο από την Enterprise Greece. 
Οι δαπάνες προσαρμογής και εκτύπωσης βαρύνουν την Ανάδοχο εταιρία. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Α. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει επίσης τα ακόλουθα: 

• Τεχνική υποστήριξη για την καλή λειτουργία του συνολικού περιπτέρου 
σε  όλη  τη  διάρκεια  της  Έκθεσης,  άμεση  αντικατάσταση  τυχόν 
ελαττωματικού εξοπλισμού.  

• Ασφάλιση του συνολικού περιπτέρου (τα υλικά και την κατασκευή) καθ’ 
όλη τη διάρκεια της Έκθεσης.  

• Καθαρισμός του περιπτέρου πριν από την έναρξη της Έκθεσης. 
• Επί  τόπου  διόρθωση  επιγραφών  στις  μετώπες  των  περιπτέρων  των 

συνεκθετών με τους διακριτικούς τίτλους τους. 
• Άμεση  αντικατάσταση  και  επισκευή  όσων  υλικών  ή  διακοσμητικών 

στοιχείων  που  καταστρέφονται  κατά  τη  διάρκεια  της  Έκθεσης. 
(περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις κλοπής) 

• Οιαδήποτε κλοπή ή απώλεια υλικού επιβαρύνει τον ανάδοχο και μόνο 
• Η σήμανση στο σύνολο του εκθεσιακού χώρου είναι δαπάνη που αφορά 

τον κατασκευαστή στο σύνολό της. 
• Εφαρμογές  των  γραφικών  με  βάση  την  αναλυτική  μελέτη  σήμανσης 

γραφικών που έχει υποβληθεί και έχει γίνει αποδεκτή από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. 
σε προοπτικό σήμανσης σε όλες τις αίθουσες. 

Β. Γενικές παρατηρήσεις  
Ο  ανάδοχος  αναλαμβάνει  να  επικοινωνήσει  με  όλους  τους  εκθέτες  και,  αφού 
τους δώσει λεπτομερείς διαστάσεις και προδιαγραφές εκτύπωσης, να συλλέξει 
το φωτογραφικό υλικό το οποίο θα τοποθετήσει σε κάθε περίπτερο συνεκθέτη.  
 
Όλα τα υλικά να είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα. 
 
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  στην  τροποποίηση  ή  και  δημιουργία  μακετών  σε 
υψηλή ανάλυση για τις εκτυπώσεις. 
 
Ο ανάδοχος θα παραδώσει όλα τα σχέδια, τις φωτογραφίες και τα κείμενα της 
τεχνικής προσφοράς και σε ηλεκτρονική μορφή. 
 
Οι διαστάσεις, όπου αυτές αναφέρονται, είναι ενδεικτικές και θα τροποποιηθούν 
σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση που θα υποβάλει ο Ανάδοχος.  
 
Τα  συγκεκριμένα  τετραγωνικά  μέτρα  κάθε  περιπτέρου  στην  αναφερόμενη 
Έκθεση στην παρούσα Προκήρυξη, μπορούν να αυξομειωθούν από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. 
,  οπότε  θα  αυξομειωθεί  αντίστοιχα  και  το  εργολαβικό  τίμημα  της  Έκθεσης  με 
την συμφωνηθείσα τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, εντός της ανώτατης συνολικής 
προϋπολογιζόμενης  δαπάνης,  κατά  τα  προβλεπόμενα  στην  παράγραφο  4 
κατωτέρω. 
 



 
 

Σε  περίπτωση  που  δεν  πραγματοποιηθεί  από  την  Ε.Ε.Ε.Ε.Ε  η  Έκθεση  που 
αναφέρεται  στην  παρούσα  προκήρυξη,  ο  Ανάδοχος  δεν  δικαιούται  από  την 
Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. αποζημίωσης. 
 
Στην Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. παρέχεται ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο και χωρίς οιαδήποτε 
οικονομική  υποχρέωση  της  Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.,  το  δικαίωμα  να  χρησιμοποιήσει  τις 
αρχιτεκτονικές  λύσεις  ή  τμήματα  αυτών  για  την  κατασκευή  άλλων  εκθέσεων 
στην Ελλάδα  ή  το  εξωτερικό,  πλέον  αυτής  της Έκθεσης που αναφέρεται  στην 
παρούσα διακήρυξη. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει  την υποχρέωση να διασφαλίσει 
χωρίς  κόστος  για  την  Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.  τα  σχετικά  και  συγγενικά  πνευματικά 
δικαιώματα, κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 18 της παρούσας αναφερόμενα. 
 
Ο Ανάδοχος θα ορίσει υπεύθυνο έργου για την Έκθεση και ομάδα έργου, 
οι οποίοι θα συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.    για 
την υλοποίηση του έργου. 
 
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
 
Α.  Το  τμήμα  του Έργου  που  αφορά  στη μελέτη,  σχεδιασμό και  κατασκευή 
του  συνολικού  περιπτέρου  τη  Ελληνικής  αποστολής  στη  Διεθνή  Έκθεση 
SIALPARIS  στο  Παρίσι,  συμπεριλαμβανομένου  του  περιπτέρου  που  θα  αφορά 
ειδικά στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 17.10.2014 και 
ώρα 12.00 μ.μ.  
 
Β.  Το  Τμήμα  του  Έργου  που  αφορά  στην  αποξήλωση  του  περιπτέρου  θα 
αρχίσει  μετά  το  τέλος  της  έκθεσης  και  θα  ολοκληρωθεί  με  ευθύνη  του 
κατασκευαστήΑναδόχου  σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  της  έκθεσης  και 
εντός  χρονικού  διαστήματος  που  θα  υποδειχθεί  στον  ανάδοχο  από  την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
 
 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  Καταληκτική προθεσμία παράδοσης 
Π1. 
 
Σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή 
των περιπτέρων 

 
 

• Έως  τις  17.10.2014  και  ώρα  12.00 
μ.μ 

Π2. 
 
Αποξήλωση  και  παράδοση  στον 
εκθεσιακό χώρο 

 
 

• Μετά  το  πέρας  της  έκθεσηςκαι 
εντός χρονικού διαστήματος που θα 
υποδειχθεί  στον  ανάδοχο  από  την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 



 
 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπό την παρούσα διακήρυξη Έργου ανέρχεται 
έως  του  ποσού  των  646.343,00  Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  23%,  το 
οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως: 
α.  Ποσό 634.643,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% για την κατασκευή 
του  Ελληνικού  Περιπτέρου  και  του  Περιπτέρου  του  Προγράμματος,  σε 
επιφάνεια έκτασης 2.646 τμ 
β. Ποσό 11.700,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% για την διαμόρφωση 
του επιμέρους ελληνικού περιπτέρου στο πλαίσιο του Προγράμματος. 
Σημειώνεται ότι ο αναλογών ΦΠΑ του ανωτέρω ποσού των 11.700 ευρώ 
θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας 20072013 «Σχέδιο Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων». 
Ο  ανωτέρω  προϋπολογισμός  συμπεριλαμβάνει  πιθανή  διακύμανση  της 
οριστικής  έκτασης  της  παραχωρούμενης  επιφάνειας  του  περιπτέρου,  με  βάση 
τις τελικές κατόψεις‐κατανομή χώρων, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό πλέον ή 
μείον  35%.  Τυχόν  αναπροσαρμογή  της  επιφάνειας  εντός  της  ανωτέρω 
διακύμανσης δεν θα μεταβάλλει το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού.  
 
5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος : 
1. Φυσικά  πρόσωπα‐  υπήκοοι  των  κρατών  –μελών  της  Ε.Ε.  ή  των  χωρών  του 
Ε.Ο.Χ. και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. ή αλλοδαποί επαγγελματίες εγκατεστημένοι σε τρίτες 
χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή φυσικό πρόσωπο 
υπήκοο ΗΠΑ  
2.  Νομικά  πρόσωπα  ή  ενώσεις  τους  που  έχουν  συσταθεί  σύμφωνα  με  την 
νομοθεσία  ενός  κράτους‐μέλους  της  Ε.Ε.  και  να  έχουν  την  καταστατική  τους 
έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της 
Ε.Ε.  ή  του  Ε.Ο.Χ.  ή  στα  κράτη  μέλη  που  έχουν  υπογράψει  την  Συμφωνία  περί 
Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Π.Ο.Ε.  η  οποία  κυρώθηκε  από  την  Ελλάδα  με  τον 
Ν.2513/97(ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97, 5147)‐υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται 
από την Σ.Δ.Σ ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ε.Ε. ή έχουν έδρα στις ΗΠΑ 
3.  Κοινοπραξίες  ή  συμπράξεις  παρεχόντων  υπηρεσίες,  των  οποίων  τα  μέλη 
(φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  των  προηγουμένων  παραγράφων  1  και  2  του 
παρόντος  άρθρου)  ασκούν  συναφείς  με  την  προκηρυσσόμενη  υπηρεσία 
δραστηριότητες  και  έχουν  αποδεδειγμένη  εμπειρία  παρόμοιων  υπηρεσιών  σε 
διεθνές επίπεδο, ως προς τον σχεδιασμό, εξοπλισμό και διακόσμηση εκθεσιακών 
περιπτέρων  σε  διεθνείς  εκθέσεις  και  τα  οποία  θα  ευθύνονται  έναντι  της 
Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.  εις  ολόκληρον,  μπορούν  να  υποβάλουν  κοινή  προσφορά  και  να 
επιλεγούν  ως  ανάδοχοι  υπηρεσιών  σχεδιασμού‐κατασκευής‐εξοπλισμού‐
διακόσμησης περιπτέρων σε Διεθνείς Εκθέσεις. 
 
Οι  συμμετέχοντες  που  δεν  έχουν  έδρα  στην  Ελλάδα  πρέπει  να  πληρούν  τους 
όρους συμμετοχής βάσει  της  ισχύουσας σχετικής Νομοθεσίας  της  χώρας  όπου 
έχουν  την  έδρα  τους.  Σε  περίπτωση  έλλειψης  σχετικής  Νομοθεσίας,  οι 
συμμετέχοντες πρέπει  να πληρούν  τους όρους σύναψης «Δημόσιας Σύμβασης» 



 
 

όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  1  του  τίτλου  Ι  της  οδηγίας  92/50/ΕΟΚ  του 
Συμβουλίου της 18.7.92, όπως ισχύει σήμερα. 
 
Στην  περίπτωση  των  Κοινοπραξιών  δεν  απαιτείται  να  έχουν  περιβληθεί  με 
ιδιαίτερη  νομική  μορφή  προκειμένου  να  υποβάλλουν  προσφορά.  Αυτό  όμως 
είναι  δυνατό  να απαιτηθεί  από  την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.  σε περίπτωση  επιλογής  τους  και 
κυρίως  να  υποβάλλουν  στην  Ε.Ε.Ε.Ε.Ε  προ  της  εκδόσεως  της  υπογραφής  της 
οικείας  συμβάσεως,  το  σχετικό  συμφωνητικό  συστάσεως  της  Κοινοπραξίας 
νομίμως  δημοσιευμένο  στο  οικείο  Πρωτοδικείο.  Τα  μέλη  των  κοινοπραξιών  ή 
συμπράξεων ευθύνονται αλληλεγγύως, απεριορίστως και  εις ολόκληρον έναντι 
της  Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.  για  την  συμμετοχή  τους  στον  διαγωνισμό.  Επίσης  τα  μέλη  των 
κοινοπραξιών  ή  συμπράξεων  ευθύνονται  αλληλεγγύως,  απεριορίστως    και  εις 
ολόκληρο  το  καθένα  για  την  εκτέλεση  της  συμβάσεως  ακόμη  και  αν,  σε 
περίπτωση  επιλογής  τους,  απαιτηθεί  από  την  Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.  να  περιβληθούν 
ιδιαίτερη νομική μορφή. 
 
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει είτε αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά 
ή  νομικά πρόσωπα στο  διαγωνισμό απαγορεύεται  να  μετέχει  σε περισσότερες 
από  μία  προσφορές.  Για  τον  σκοπό  αυτό  και  προς  εξασφάλιση  πραγματικών 
συνθηκών  ανταγωνισμού,  το  παραπάνω  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο,  που 
υπέβαλε  δική  του  προσφορά,  δεν  μπορεί  να  μετέχει  στο  διαγωνισμό  και  ως 
μέλος ή μέτοχος συμμετέχουσας στο διαγωνισμό προσωπικής εταιρίας ή ΕΠΕ ή 
ανώνυμης  εταιρείας  με  ποσοστό  μεγαλύτερο  του  50%  ή  ως  μέλος 
συμμετέχουσας  στο  διαγωνισμό  ένωσης  προσώπων  ή  Κοινοπραξίας.  Σε 
περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
οι συμμετοχές των Κοινοπραξιών που έχουν κοινό μέλος. 
 
Επίσης, κάθε συμμετέχων μπορεί να είναι μέλος μιας και μόνο Κοινοπραξίας.  
Παραβίαση  των  παραπάνω  συνιστά  και  η  συμμετοχή  σε  άλλο  σχήμα  ή  η 
αυτόνομη  συμμετοχή  θυγατρικής  εταιρίας  συμφερόντων  ενός  εκ  των 
συμμετεχόντων.                                                                                    
 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί και αποκλείονται: 
1. Όσοι  έχουν  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση  για  κάποιο 
από τα κατωτέρω αδικήματα, ήτοι: 
Α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΤ του Συμβουλίου. 
Β)  δωροδοκία,  όπως  αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα στο άρθρο  3  της  πράξης  του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 
Γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από 
το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 
για  την  πρόληψη  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για 
την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

2. Όσοι έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και 
της δόλιας χρεωκοπίας. 



 
 

3. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. 
4. Όσοι  έχουν  διαπράξει  βαρύ  επαγγελματικό  παράπτωμα  που  μπορεί  να 
διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. 
5. Όσοι  τελούν  υπό  πτώχευση,  ή  εκκαθάριση,  ή  αναγκαστική  διαχείριση  ή 
πτωχευτικό  συμβιβασμό  η  άλλη  ανάλογη  κατάσταση.  Όσοι  τελούν  υπό 
διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  έκδοσης  απόφασης  για  εκκαθάριση,  ή 
αναγκαστική  διαχείριση,  ή  πτωχευτικό  συμβιβασμό,  ή  οποιαδήποτε  ανάλογη 
διαδικασία. 
6. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή 
των  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία  της  χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 
7. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή 
των φόρων και τελών σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 
8. Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις. 
9. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες με 
τις παραπάνω κυρώσεις. 
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων/Κοινοπραξίας τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε 
μέλος της. 
 
6. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο του έργου 
σε  σφραγισμένο  φάκελο  σε  δύο  αντίτυπα  έκαστος,  (ένα  με  την  ένδειξη 
«Πρωτότυπο» και ένα με την ένδειξη «Αντίγραφο») και συγκεκριμένα: 
 
ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ, που περιλαμβάνει: 
Α΄ Φάκελο  «Δικαιολογητικά συμμετοχής» 
Β΄ Φάκελο  «Τεχνική Προσφορά» 
Γ΄ Φάκελο  «Οικονομική προσφορά»  
 
Σε κάθε φάκελο πρέπει να  αναγράφεται : 
Ο  τίτλος  του  φακέλου,  ο  τίτλος  του  έργου,  ο  αριθμός  της  διακήρυξης,  η 
ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  τα  στοιχεία  του  αποστολέα  (Επωνυμία, 
διεύθυνση, τηλέφωνο, Φαξ και ηλεκτρονική διεύθυνση). 
 
Τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  υποβάλλονται  χωριστά  μέσα  σε  σφραγισμένους  φακέλους.  Η 
προσφορά θα είναι συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα.  
 
Οι  ανωτέρω  υποφάκελοι  θα  έχουν  και  τις  ενδείξεις  του  κυρίως  φακέλου.  Σε 
περίπτωση  που  τα  τεχνικά  στοιχεία  δεν  είναι  δυνατόν  λόγω  όγκου  να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε εσωκλείονται σε χωριστό φάκελο και 
ακολουθούν  τον  κυρίως  φάκελο  με  την  ένδειξη  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις υπόλοιπες ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 



 
 

Γενικές Παρατηρήσεις 
Εφόσον  οι  συμμετέχοντες  λαμβάνουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  με  εκπρόσωπό 
τους,  υποβάλλουν  μαζί  με  την  προσφορά  επίσημο  έγγραφο  για  την 
εκπροσώπηση. 
 
Τα  αντίστοιχα  έγγραφα  όλων  των  παρακάτω  δικαιολογητικών  αν  δεν  είναι 
διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 
επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή. 
 
Εάν  σε  κάποια  χώρα  δεν  εκδίδονται  τα  παρακάτω  δικαιολογητικά  ή  δεν 
καλύπτουν  τις  παρακάτω  περιπτώσεις  μπορούν  να  αντικατασταθούν  από 
υπεύθυνη  δήλωση  του  συμμετέχοντος  που  γίνεται  ενώπιον  Δικαστικής  ή 
Διοικητικής Αρχής ή Συμβολαιογράφο. 
 
Έλλειψη  έστω  και  ενός  των  παρακάτω  δικαιολογητικών  συνεπάγεται  τον 
αποκλεισμό  του  συμμετέχοντος  και  την  μη  αξιολόγηση  της  πρότασης.  Στην 
περίπτωση  αυτή  δεν  αποσφραγίζονται  οι  φάκελοι  της  τεχνικής  ως  και  της 
οικονομικής προσφοράς οι οποίοι επιστρέφονται στον υποβάλλοντα μαζί με την 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 
 
Η Επιτροπή του διαγωνισμού όπως επίσης και η Αναθέτουσα Αρχή διατηρούν το 
δικαίωμα να ζητήσουν, πέραν των κατωτέρω, συμπληρωματικά δικαιολογητικά 
καθώς και σχετικές διευκρινίσεις. 
 
Α’ ΦΑΚΕΛΟΣΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι  υποψήφιοι  Ανάδοχοι  οφείλουν  να  καταθέσουν,  υποχρεωτικά  μαζί  με  την 
Προσφορά  τους,  τα  ακόλουθα  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά.  Επίσης,  θα 
πρέπει  να  συμπεριλάβουν  στο  «Φάκελο  Δικαιολογητικών»,  συμπληρωμένους 
τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), 
λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:  
1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα 
δικαιολογητικά  που  θα  πρέπει  να  υποβληθούν  υποχρεωτικά  μαζί  με  την 
Προσφορά. 
2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι 
το  αντίστοιχο  δικαιολογητικό  πρέπει  να  υποβληθεί  υποχρεωτικά  από  τον 
υποψήφιο Ανάδοχο. 
3. Στη  στήλη  «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»  σημειώνεται  η  απάντηση  του  υποψήφιου 
Αναδόχου  που  έχει  τη  μορφή  ΝΑΙ/  ΟΧΙ  εάν  το  αντίστοιχο  δικαιολογητικό 
υποβάλλεται ή όχι. 
 

6.1. Έλληνες & Αλλοδαποί Πολίτες 
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  η  οποία  να 
έχει  συνταχθεί  σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  και  την  σχετική  πρόβλεψη  της 
παρούσας διακήρυξης  
 

ΝΑΙ   

2. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφονται τα 
στοιχεία του διαγωνισμού και θα δηλώνεται ότι δεν 

ΝΑΙ   



 
 

συντρέχουν  στο  πρόσωπο  του  υποψηφίου  οι 
προεκτεθέντες  στο  άρθρο  5  λόγοι  αποκλεισμού 
μέχρι  την  ημέρα υποβολής  της προσφοράς  του  και 
ότι  ο  υποψήφιος  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να 
προσκομίσει  τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης,  που 
αναφέρονται  στο  άρθρο  7  της  παρούσας  υπό  τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής.   

3. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφονται τα 
στοιχεία του διαγωνισμού και θα δηλώνεται ότι α) η 
προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας  Προκήρυξης  των  οποίων  ο  υποψήφιος 
έλαβε  γνώση  και  τους  οποίους  αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα, β) η προσφορά καλύπτει το σύνολο 
του Έργου όπως περιγράφεται στην Προκήρυξη, γ) 
όλα  τα  στοιχεία  που  αναφέρονται  στην  προσφορά 
είναι αληθή και ακριβή δ) ο υποψήφιος παραιτείται 
από  κάθε  δικαίωμα  αποζημίωσης  σε  περίπτωση 
ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού 
και  ε)  ότι  είναι  εγγεγραμμένος  σε  οικείο 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

ΝΑΙ   

4. Εφόσον  ο  υποψήφιος  συμμετέχει  με  αντιπρόσωπό 
του  υποβάλλει  μαζί  με  την  προσφορά  και 
παραστατικό εκπροσώπησης. 

ΝΑΙ   

5. Βεβαίωση ασφαλιστικής  κάλυψης αστικής  ευθύνης 
έναντι  παντός  κινδύνου  μέχρι  του  ποσού 
τουλάχιστον  του  αντικειμένου  του  παρόντος 
διαγωνισμού 

ΝΑΙ   

 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή 
δεν  καλύπτουν  στο  σύνολό  τους  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί 
ποινή  αποκλεισμού  να  αναπληρωθούν  με  Ένορκη  Βεβαίωση  του  υποψήφιου 
Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται 
ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  βρίσκεται  στην  αντίστοιχη  κατάσταση.  Η 
Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του 
υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 
 
 

6.2. Ημεδαπά & Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1.  Εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  ΝΑΙ   

2.  

Υπεύθυνη  δήλωση,  στην  οποία  θα 
αναγράφονται  τα στοιχεία του διαγωνισμού 
και  θα  δηλώνεται  ότι  δεν  συντρέχουν  στο 
πρόσωπο  του  υποψηφίου  οι  προεκτεθέντες 
στο  άρθρο  5  λόγοι  αποκλεισμού  μέχρι  την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς του και ότι 

ΝΑΙ   



 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ο  υποψήφιος  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση 
να  προσκομίσει  τα  δικαιολογητικά,  που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας υπό 
τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  της 
παραγράφου αυτής.   

3.  

Υπεύθυνη  δήλωση,  στην  οποία  θα 
αναγράφονται  τα στοιχεία του διαγωνισμού 
και  θα  δηλώνεται  ότι  α)  η  προσφορά 
συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τους  όρους  της 
παρούσας  Προκήρυξης  των  οποίων  ο 
υποψήφιος  έλαβε  γνώση  και  τους  οποίους 
αποδέχεται  ανεπιφύλακτα,  β)  η  προσφορά 
καλύπτει  το  σύνολο  του  Έργου  όπως 
περιγράφεται  στην  Προκήρυξη,  γ)  όλα  τα 
στοιχεία  που  αναφέρονται  στην  προσφορά 
είναι  αληθή  και  ακριβή  δ)  ο  υποψήφιος 
παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα 
αποζημίωσης  σε  περίπτωση  ματαίωσης, 
ακύρωσης  ή  διακοπής  του  διαγωνισμού  και 
ε)  ότι  είναι  εγγεγραμμένος  σε  οικείο 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

ΝΑΙ   

4.  

Τα  έγγραφα  σύστασης  και  εκπροσώπησής 
τους,  όπως  ισχύουν  κατά  την  ημερομηνία 
διενέργειας  του  Διαγωνισμού,  από  τα  οποία 
να  προκύπτει  η  νόμιμη  σύσταση  και 
λειτουργία  του  υποψήφιου  νομικού 
προσώπου,  καθώς  και  τα  πρόσωπα,  που 
δεσμεύουν  το  νομικό  πρόσωπο  με  την 
υπογραφή τους.  

ΝΑΙ   

5.  
Εφόσον  ο  υποψήφιος  συμμετέχει  με 
αντιπρόσωπό  του  υποβάλλει  μαζί  με  την 
προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης.

ΝΑΙ   

6.  
Βεβαίωση  ασφαλιστικής  κάλυψης  αστικής 
ευθύνης  μέχρι  του  ποσού  τουλάχιστον  του 
αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού  

ΝΑΙ   

 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή 
δεν  καλύπτουν  στο  σύνολό  τους  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί 
ποινή  αποκλεισμού  να  αναπληρωθούν  με  Ένορκη  Βεβαίωση  του  υποψήφιου 
Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται 
ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  βρίσκεται  στην  αντίστοιχη  κατάσταση.  Η 
Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του 
υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 
 



 
 

6.3. Ενώσεις / Κοινοπραξίες 
 
Οι κοινοπραξίες ή οι  ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά του 
παρόντος άρθρου κατά περίπτωση καθώς και τα αναφερόμενα παρακάτω, για 
κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ανωτέρω, αναφερόμενο ποσό της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής μπορεί να καλύπτεται είτε με μία είτε με το 
άθροισμα  περισσοτέρων  εγγυητικών  επιστολών  των  συμμετεχόντων  στην 
κοινοπραξία  ή  ένωση.  Κάθε  μία  όμως  από  αυτές  πρέπει  να  αναφέρει  ότι 
καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων  των    μελών  της  ένωσης/κοινοπραξίας από  τη 
συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. 
 
Α
/
Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. 

Προσύμφωνο  μεταξύ  των  μελών  της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας, δυνάμει του οποίου:
− συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία  
− αναφέρεται  το  ποσοστό  συμμετοχής 
κάθε Μέλους σε αυτή.  

− αναγράφεται  και  οριοθετείται  με 
σαφήνεια  το  μέρος  του  Έργου  που 
αναλαμβάνει  κάθε Μέλος  της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας  στο  σύνολο  της 
Προσφοράς,  

− δηλώνεται  από  κοινού  ότι  τα  Μέλη 
αναλαμβάνουν  αλληλεγγύως  και  εις 
ολόκληρον  την  ευθύνη  από  τη 
συμμετοχή  τους  στο  Διαγωνισμό  και 
την  ευθύνη  για  την  παροχή  των 
υπηρεσιών 

− δηλώνεται  ένα Μέλος ως υπεύθυνο για 
το  συντονισμό  και  τη  διοίκηση  όλων 
των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 
(leader) 

− ορίζεται  κοινός  εκπρόσωπος  της 
Ένωσης/  Κοινοπραξίας  και  των  μελών 
της  για  τη  συμμετοχή  της  στο 
Διαγωνισμό  και  την  εκπροσώπηση  της 
Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών 
της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΝΑΙ   

2. 

Πράξη  του αρμόδιου  οργάνου κάθε Μέλους 
της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να 
προκύπτει η  έγκριση του για τη συμμετοχή 
του Μέλους: 
− στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και 
− στο Διαγωνισμό. 

ΝΑΙ   

3. 
Η  ένωση  ή  η  κοινοπραξία  υποβάλλει  κοινή 
προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται ΝΑΙ   



 
 

Α
/
Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

υποχρεωτικά  είτε  από  όλους  τους 
συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση ή 
την  κοινοπραξία  είτε  από  τον  κοινό 
εκπρόσωπό τους. 
 

 
 

6.4. Ελάχιστες  προϋποθέσεις  συμμετοχήςΛοιπά  δικαιολογητικά 
Συμμετοχής 

 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει  επαρκώς,  επί 
ποινή  αποκλεισμού,  τις  παρακάτω  ελάχιστες  προϋποθέσεις  συμμετοχής,  στο 
Διαγωνισμό, ήτοι: 
1.  Να  διαθέτει  την  κατάλληλη  οργάνωση,  δομή  και  μέσα,  ώστε  να 
αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. 
Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  οφείλει  να  αποδείξει  την  ανωτέρω  ελάχιστη 
προϋπόθεση  συμμετοχής,  καταθέτοντας  με  την  προσφορά  του  (εντός  του 
Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
1.1.  Υπεύθυνη Δήλωση με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με : 
- επιχειρηματική δομή 
- τομείς δραστηριότητας 
- προϊόντα και υπηρεσίες. 
 
2.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει με την προσφορά του (εντός 
του  Φακέλου  Δικαιολογητικών)  τα  ακόλουθα  στοιχεία  τεκμηρίωσης  της 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του: 
2.1  Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών, σε περίπτωση που υποχρεούται 
στην έκδοση Ισολογισμών, των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, ή 
όσων  διαχειριστικών  χρήσεων  έχουν  κλείσει  στην  περίπτωση  λειτουργίας 
μικρότερης της τριετίας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου 
κύκλου  εργασιών,  σε  περίπτωση  που  δεν  υποχρεούται  στην  έκδοση 
Ισολογισμών,  συνοδευόμενη  από  τα  αντίστοιχα  έντυπα  Ε3  των  τελευταίων 
τριών (3) ετών, ή Υπεύθυνη Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου 
εργασιών, σε περίπτωση λειτουργίας μικρότερης του έτους. 
H  συμμετέχουσα  εταιρεία  θα  πρέπει  επί  ποινή  αποκλεισμού  να  έχει  μέσο  όρο 
κύκλου  εργασιών  της  τελευταίας  τριετίας  ίσο  ή  μεγαλύτερο  από  το  35%  του 
προϋπολογισμού του έργου. 
3.  H  συμμετέχουσα  εταιρεία  θα  πρέπει  να  έχει  αποδεδειγμένη  ειδική 
εμπειρία σε δράσεις και υπηρεσίες υποστήριξης συναφείς με το αντικείμενο της 
παρούσας Διακήρυξης 
Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  οφείλει  να  αποδείξει  την  ανωτέρω  ελάχιστη 
προϋπόθεση  συμμετοχής,  καταθέτοντας  με  την  προσφορά  του  (εντός  του 
Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
Κατάλογο των κυριότερων συναφών έργων που εκτέλεσε κατά τα τρία (3) 
τελευταία  έτη,  επισημαίνοντας  τα  έργα  που  καλύπτουν  την  εν  λόγω  ελάχιστη 
προϋπόθεση  (minimum  ένα  έργο  ανά  προϋπόθεση),    με  αναφορά  του 



 
 

αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 
Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης 
είναι  αναθέτουσα  αρχή,  με  πιστοποιητικά  που  έχουν  εκδοθεί  ή  θεωρηθεί  από 
την αρμόδια αρχή,  εάν  δε  (ο αποδέκτης)  είναι  ιδιωτικός φορέας,  με  βεβαίωση 
του  αγοραστή  ή,  εφόσον  τούτο  δεν  είναι  δυνατόν,  με  απλή  δήλωση  του 
οικονομικού φορέα 
Ο Κατάλογος Έργων δύναται ενδεικτικά να έχει την εξής μορφή: 
 

Α/ 
Α 

ΠΕΛΑΤΗ
Σ 

ΣΥΝΤΟ
ΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡ
ΑΦΗ 
ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙ
Α 

ΕΚΤΕΛΕ
ΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠ
Ο‐

ΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ 

ΠΑΡΟΥ
ΣΑ 

ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜ‐

ΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
(προϋπολογι

σμός) 
               
               
 
4. Να διαθέτει στελέχη επαρκή σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του 
Έργου.  Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσδιορίσει  τις  ειδικότητες 
που τεκμηριώνουν την πλέον κατάλληλη ομάδα, σε σχέση με τις απαιτήσεις και 
τις ιδιαιτερότητες του Έργου και, να καθορίσει στην προσφορά του τα στελέχη 
που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου και συγκεκριμένα: 
- Να  καθοριστούν  τα  στελέχη  που  θα  αναλάβουν  τους  ρόλους  του Υπεύθυνου 
Έργου  
- Να δοθούν βιογραφικά για κάθε μέλος της Ομάδας Έργου.   
- Να περιγραφεί η θέση κάθε μέλους στην Ομάδα Έργου. 
 
Ειδικότερα, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση  συμμετοχής,  καταθέτοντας  με  την  προσφορά  του  (εντός  του 
Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
 
4.1. Πίνακα των στελεχών και συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που 
θα συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 
 

Α/Α 

Εταιρεία (σε 
περίπτωση 
Ένωσης / 

Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 
Υπαλλήλου 
υποψηφίου 
Αναδόχου 

Θέση 
στην 
Ομάδα 
Έργου 

       
       
       

ΣΥΝΟΛΟ  
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
1. Η  αρμόδια  Επιτροπή  δύναται  να  ζητήσει  από  τον  Υποψήφιο  Ανάδοχο 
διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης. 



 
 

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων 
τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του εντός του 
Φακέλου Δικαιολογητικών. 
3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

o τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει 
να υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της 
Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία 

o επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί 
όμως συνολικά να καλύπτονται όλες. 

4. Αν  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δραστηριοποιείται  για  χρονικό  διάστημα 
μικρότερο των 3 διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει  τα στοιχεία τεκμηρίωσης 
της  χρηματοοικονομικής  του  ικανότητας  για  το  χρονικό  διάστημα  της 
λειτουργίας του. 
5. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, 
θα  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  Ελληνική 
γλώσσα. 
6. Όλες οι δηλώσεις είναι δηλώσεις του Ν 1599/1986. Δεν απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 
 
 
Β’ ΦΑΚΕΛΟΣΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Η  Τεχνική  Προσφορά  υποβάλλεται  σε  ξεχωριστό  σφραγισμένο  φάκελο  (επί 
ποινή απορρίψεως), με την επωνυμία του ενδιαφερόμενου και τα στοιχεία του 
Διαγωνισμού, και πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει τα ακόλουθα: 
 
Α.  Οι  υποψήφιοι  θα  πρέπει  να  υποβάλουν  επί  ποινή  αποκλεισμού  υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία θα αναφέρεται ότι: 

o Το  περιεχόμενο  του  φακέλου  της  τεχνικής  προσφοράς  είναι 
σύμφωνο  με  την  τεχνική  περιγραφή  και  την  κατασκευαστική 
προσέγγιση που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη 

o Ο  υποψήφιος  συμφωνεί  να  τηρήσει  τις  υποχρεώσεις  του  ως 
ανάδοχος όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 

 
Β. Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος 
πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τις επιμέρους ενότητες (περιεχόμενα 
προσφοράς) όπως αναφέρονται κατωτέρω: 
 
Αρχιτεκτονική Προσέγγιση  ( 1 Dossier)  
 
Εκθεσιακός χώρος / χώρος εκθετών  
Προοπτικά σχέδια : 
Θα δοθούν  σχέδια, κατόψεων, προοπτικά από επιλεγμένες γωνίες, όψεις, που θα 
απεικονίζουν τον ελληνικό εκθεσιακό χώρο.  
Σχέδια   
Κατόψεις,  Όψεις,  Προοπτικά,  Σχέδιο  Βιτρινών,  Εκθετηρίων  ανάλογα  με  τις 
κατηγορίες προϊόντων, κατασκευαστικές λεπτομέρειες. 
 



 
 

Τεκμηρίωση Έργου ( 1 Dossier)  
 

• Θα γίνει αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου και θα υποβληθούν οι  
τεχνικές  προδιαγραφές  όλων  ανεξαιρέτως  των  στοιχείων  που 
απαρτίζουν τον εκθεσιακό χώρο  

• Ο  μελετητής  θα  πρέπει  να  αποτυπώσει  ενδεικτικά  τα  booths  του 
ελληνικού περιπτέρου. 

 
Προσφορά  που  δεν  θα  τηρεί  την  παραπάνω  κύρια  δομή  περιεχομένων  θα 
κρίνεται εκτός προδιαγραφών και δεν θα αξιολογείται.  
 
Γ’ ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (επί 
ποινή απορρίψεως), με την επωνυμία του ενδιαφερόμενου και τα στοιχεία του 
Διαγωνισμού, και πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει τα ακόλουθα: 
 
‐Το  κόστος  της  μελέτης,  σχεδιασμού,  κατασκευής  και  αποξήλωσης  των 
περιπτέρων  της  ελληνικής  αποστολής  στο  πλαίσιο  της  συμμετοχής  στη  Διεθνή 
Έκθεση  SIALPARIS  που  θα  λάβει  χώρα  στο  Παρίσι,  από  19  έως  23  Οκτωβρίου 
2014, με συμπληρωμένο τον κάτωθι Πίνακα Προϋπολογισμού: 
 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΤροφίμωνΠοτών: SIAL PARIS 2014 στο ΠΑΡΙΣΙ  από 19.10 μέχρι 

23.10.2014 
(συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό) 

 

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΠΟΣΟΤΗΣ  ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΟΣ 
ή ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ 

ΔΑΠΑΝ
Η 

1.   ΔΑΠΕΔΟ       
2.   ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ       
3.   ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ       
4.   ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ‐ΜΕΤΩΠΕΣ       
5.   ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ       

6.   ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ‐ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ       
7.   ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΘΕΤΩΝ       
8.   ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ       
9.   ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ       
10.   ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ       
11.   ΚΟΥΖΙΝΑ       

12.   ΑΠΟΘΗΚΕΣ       
13.   ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       
14.   ΦΩΤΙΣΜΟΣ       
15.   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ       



 
 

 
 
Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει:  
α)  το  συνολικό  κόστος  του  έργου  σχεδιασμού,  κατασκευής  και 
αποξήλωσης  του  κυρίως  Ελληνικού  Περιπτέρου  σε  επιφάνεια  έκτασης 
2.646 τμ (με περιθώριο +/ 35%)  
β)  το  συνολικό  κόστος  του  έργου  σχεδιασμού,  κατασκευής  και 
αποξήλωσης του Ελληνικού Περιπτέρου του Προγράμματος 
 
Επιπλέον η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών. 
 
Προσφορές  που  θέτουν  όρο  αναπροσαρμογής  της  τιμής  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες. 
 

6.5. Λοιπές Υποχρεώσεις Υποβολής Προσφορών  
 
Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής 
1. Δικαιολογητικά  που  εκδίδονται  σε  γλώσσα  άλλη,  εκτός  της  ελληνικής,  θα 

συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  Ελληνική 
γλώσσα. 

 
Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 

1. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από  την Αναθέτουσα Αρχή  να 
περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. 
Ωστόσο  στην  περίπτωση  που  της  ανατεθεί  το  Έργο,  είναι  δυνατόν  να 
υποχρεωθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  να  περιβληθεί  ορισμένη  νομική 
μορφή,  στο  βαθμό  που  αυτό  είναι  αναγκαίο  για  την  ικανοποιητική 
εκτέλεση της Σύμβασης. 

2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 
ευθύνεται  αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρον.  Σε  περίπτωση  κατακύρωσης 
του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

3. Σε περίπτωση που  εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος 
της  Ένωσης/  Κοινοπραξίας  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις 
υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας κατά το χρόνο 
εκτέλεσης  της  Σύμβασης,  τότε  εάν  οι  συμβατικοί  όροι  μπορούν  να 
εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η 

16.   ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΑΣ‐BANNERS       
17.   ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΚΘΕΤΩΝ       
18.   ΓΡΑΦΙΚΑ       
19.   ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ       
20.  ΕΡΓΑΤΙΚΑ  (Κόστος  ανά  εργάτη,  διαμονή, 

ασφάλιση κλπ.)  
     

21.  ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ       
22.  ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ       
   

ΣΥΝΟΛΟ 
 

     



 
 

Σύμβαση  εξακολουθεί  να  υφίσταται  ως  έχει  και  να  παράγει  όλα  τα 
έννομα  αποτελέσματά  της  με  την  ίδια  τιμή  και  όρους.  Η  δυνατότητα 
εκπλήρωσης  των  συμβατικών  όρων  από  τα  εναπομείναντα  Μέλη  θα 
εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά 
κατά την ελεύθερη κρίση της. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα 
εναπομείναντα  Μέλη  δεν  επαρκούν  να  εκπληρώσουν  τους  όρους  της 
Σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν Αντικαταστάτη με προσόντα 
αντίστοιχα  του  Μέλους  που  αξιολογήθηκε  κατά  τo  στάδιο  της 
κατακύρωσης  του  Διαγωνισμού.  O  Αντικαταστάτης  ωστόσο,  πρέπει  να 
εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
Ο υποψήφιος, ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική 
άποψη προσφορά και στον οποίο πρόκειται  να κατακυρωθεί  το Έργο  (εφεξής 
«υποψήφιος  Ανάδοχος»)  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  απόφασης 
κατακύρωσης  της  Σύμβασης  υποχρεούται  να  προσκομίσει  για  τη  σύναψη  της, 
εντός προθεσμίας που θα του θέσει το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, 
τα  επί  μέρους  δικαιολογητικά  και  έγγραφα,  που  παρατίθενται  παρακάτω  ΣΕ 
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ  ΦΑΚΕΛΟ.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος 
αποκλείεται, επέρχονται οι συνέπειες του  άρθρου  17 της παρούσας διακήρυξης 
και  η  Σύμβαση  συνάπτεται  με  τον  επόμενο  κατά  σειρά  υποψήφιο  με  τις  ίδιες 
προϋποθέσεις.  
Τα κατά τα παραπάνω έγγραφα, που υποχρεούται να προσκομίσει ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι τα ακόλουθα: 
 

7.1. Έλληνες Πολίτες 
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 

Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα 
που  προβλέπονται  στο  άρθρο  5  της  παρούσας.  Το  απόσπασμα  αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2 

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής Αρχής,  από  το  οποίο 
να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό  πτώχευση, 
εκκαθάριση,  παύση  εργασιών,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό 
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  του 
Διαγωνισμού. 

3 

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής Αρχής,  από  το  οποίο 
να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό  διαδικασία 
κήρυξης  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστικής  διαχείρισης, 
πτωχευτικού  συμβιβασμού.  Το  πιστοποιητικό  αυτό  πρέπει  να  έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 



 
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  του 
Διαγωνισμού. 

4 

Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  από  τα 
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης 
της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του 
Διαγωνισμού.  

5 

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο 
υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  φορολογικές 
υποχρεώσεις  του  κατά  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6  Εξουσιοδότηση προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης 

 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή 
δεν  καλύπτουν  στο  σύνολό  τους  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί 
ποινή  αποκλεισμού  να  αναπληρωθούν  με  Ένορκη  Βεβαίωση  του  υποψήφιου 
Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται 
ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  βρίσκεται  στην  αντίστοιχη  κατάσταση.  Η 
Ένορκη  αυτή  Βεβαίωση  θα  συνυποβληθεί  υποχρεωτικά  μαζί  με  τα  λοιπά 
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 
 

7.2. Αλλοδαποί Πολίτες 
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 

Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ελλείψει  αυτού,  ισοδυνάμου 
εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
της  χώρας  καταγωγής  ή  προέλευσης  του  προσώπου  αυτού  από  το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί 
για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  του 
δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 5 
της  παρούσας.  Το  απόσπασμα  ή  το  έγγραφο  αυτό  πρέπει  να  έχει 
εκδοθεί  το  πολύ  τρεις  (3)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία 
κοινοποίησης  της  σχετικής  πρόσκλησης  υποβολής  των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 
να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό  πτώχευση, 
εκκαθάριση,  παύση  εργασιών,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό 
συμβιβασμό,  αναστολή  εργασιών  ή  ανάλογη  κατάσταση  που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία 
κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

3 
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 
να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό  διαδικασία 
κήρυξης  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση, 



 
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  ανάλογη  κατάσταση  που  προβλέπεται 
στο  δίκαιο  της  χώρας  του.  Το  πιστοποιητικό  αυτό  πρέπει  να  έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  του 
Διαγωνισμού. 

4 

Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  που  ο 
υποψήφιος  Ανάδοχος  δηλώνει  στην  Υπεύθυνη  Δήλωση  της 
προηγουμένης  παραγράφου,  από  τα  οποία  να  προκύπτει  ότι  ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης  κατά  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

5 

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο 
υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  φορολογικές 
υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6  Εξουσιοδότηση  προς  εκείνον  που  υποβάλει  τον  Φάκελο 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  

 
Τα  παραπάνω  πιστοποιητικά  συντάσσονται  ή/και  εκδίδονται  με  βάση  την 
ισχύουσα  νομοθεσία  της  χώρας  που  είναι  εγκατεστημένος  ο  υποψήφιος,  από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό. 
Σε  περίπτωση  που  στη  χώρα  του  υποψήφιου  Αναδόχου  ορισμένα  από  τα  πιο 
πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις 
πιο  πάνω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή  αποκλεισμού  να  αναπληρωθούν  με 
Ένορκη  Βεβαίωση  του  υποψήφιου  Αναδόχου  ή,  στα  κράτη  όπου  δεν 
προβλέπεται  Ένορκη  Βεβαίωση,  με  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  υποψήφιου 
Αναδόχου  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητική  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή 
αρμόδιου  επαγγελματικού  οργανισμού  της  χώρας  του  υποψήφιου  Αναδόχου 
στην  οποία  θα  βεβαιώνεται  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  βρίσκεται  στην 
αντίστοιχη  κατάσταση.  Η  Ένορκη  αυτή  Βεβαίωση  ή  Υπεύθυνη  Δήλωση  θα 
συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 
 

7.3. Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 

Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  α) 
ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. 
γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι 
κάθε  άλλου  νομικού  προσώπου  δεν  έχουν  καταδικαστεί  για  αδίκημα 
σχετικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  του  δραστηριότητας  και 
για  τα  αδικήματα  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  5  της  παρούσας.  Το 
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 
από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το 



 
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

3 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 
να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό  διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 
πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  του 
Διαγωνισμού. 

4 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 
να προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν  τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 
να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό  διαδικασία 
θέσης  σε  αναγκαστική  διαχείριση.  Το  πιστοποιητικό  αυτό  πρέπει  να 
έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία 
κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο 
να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  τελεί  σε  παύση  εργασιών, 
πτωχευτικό  συμβιβασμό,  αναστολή  εργασιών  και  σε  διαδικασία 
κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία 
κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

7. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο 
να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό  κοινή 
εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει ή υπό ειδική εκκαθάριση 
του  Ν  1892/1990  ή  υπό  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  κοινής  ή 
ειδικής εκκαθάρισης των άνω νομοθετημάτων. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

8 

Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  από  τα 
οποία  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι  ενήμερος  ως 
προς  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  κατά  την  ημερομηνία 
κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

9 

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο 
υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  φορολογικές 
υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

10  Εξουσιοδότηση  προς  εκείνον  που  υποβάλει  τον  Φάκελο 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  



 
 

 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή 
δεν  καλύπτουν  στο  σύνολό  τους  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί 
ποινή  αποκλεισμού  να  αναπληρωθούν  με  Ένορκη  Βεβαίωση  του  υποψήφιου 
Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται 
ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  βρίσκεται  στην  αντίστοιχη  κατάσταση.  Η 
Ένορκη  αυτή  Βεβαίωση  θα  συνυποβληθεί  υποχρεωτικά  μαζί  με  τα  λοιπά 
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 
 

7.4. Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου 
που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής  ή  προέλευσης  του  προσώπου  αυτού  από  το  οποίο  να 
προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού 
προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 
της  επαγγελματικής  του  δραστηριότητας  και  για  τα  αδικήματα  που 
προβλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσας. Το απόσπασμα ή το έγγραφο 
αυτό  πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  τρεις  (3)  μήνες  πριν  από  την 
ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2 

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής Αρχής,  από  το  οποίο 
να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό  πτώχευση  ή 
ανάλογη  κατάσταση  που  προβλέπεται  στο  δίκαιο  της  χώρας  του.  Το 
πιστοποιητικό  αυτό  πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν 
από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

3 

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής Αρχής,  από  το  οποίο 
να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό  διαδικασία 
κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  ανάλογη  κατάσταση  που  προβλέπεται  στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4 

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής Αρχής,  από  το  οποίο 
να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό  αναγκαστική 
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5 

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής Αρχής,  από  το  οποίο 
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης 
σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 
πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  του 
Διαγωνισμού. 

6  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  από  το  οποίο 



 
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί σε  παύση εργασιών, 
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και σε διαδικασία κήρυξης 
σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 
πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  του 
Διαγωνισμού.  

7 

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  από  το  οποίο 
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση  
του  ΚΝ  2190/1920  όπως  ισχύει  ή  υπό  ειδική  εκκαθάριση  του  Ν 
1892/1990  ή  υπό  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  κοινής  ή  ειδικής 
εκκαθάρισης των άνω νομοθετημάτων. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  του 
Διαγωνισμού. 

8 

Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης,  από  τα 
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης 
της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του 
Διαγωνισμού. 

9 

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο 
υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  φορολογικές 
υποχρεώσεις  του  κατά  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

10  Εξουσιοδότηση προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά.  
 
Τα  παραπάνω  πιστοποιητικά  συντάσσονται  ή/και  εκδίδονται  με  βάση  την 
ισχύουσα  νομοθεσία  της  χώρας  που  είναι  εγκατεστημένος  ο  υποψήφιος,  από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό. 
 
Σε  περίπτωση  που  στη  χώρα  του  υποψήφιου  Αναδόχου  ορισμένα  από  τα  πιο 
πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις 
πιο  πάνω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή  αποκλεισμού  να  αναπληρωθούν  με 
Ένορκη  Βεβαίωση  του  υποψήφιου  Αναδόχου  ή,  στα  κράτη  όπου  δεν 
προβλέπεται  Ένορκη  Βεβαίωση,  με  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  υποψήφιου 
Αναδόχου  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητική  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή 
αρμόδιου  επαγγελματικού  οργανισμού  της  χώρας  του  υποψήφιου  Αναδόχου 
στην  οποία  θα  βεβαιώνεται  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  βρίσκεται  στην 
αντίστοιχη  κατάσταση.  Η  Ένορκη  αυτή  Βεβαίωση  ή  Υπεύθυνη  Δήλωση  θα 
συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 
 
 

7.5. Ενώσεις / Κοινοπραξίες 
 
Για  κάθε  μέλος  της  Ένωσης  /  Κοινοπραξίας  πρέπει  να  κατατεθούν  όλα  τα 
Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης,  ανάλογα  με  την  περίπτωση  (ημεδαπό  / 
αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό / αλλοδαπό νομικό πρόσωπο). 



 
 

 
8. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  Από  την  ημερομηνία  αποστολής  στην  Επίσημη 
Εφημερίδα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  παρέρχονται  σαράντα  (40)  ημέρες  (με 
σύντμηση  λόγω  του  κατεπείγοντος  χαρακτήρα  της  συμμετοχής  στην  εν  λόγω 
έκθεση) για την διενέργεια του διαγωνισμού. 
Η  σύντμηση  του  χρόνου  ανάρτησης  του  διαγωνισμού  είναι  αναγκαία 
προκειμένου  να  δοθεί  ο  απαιτούμενος  χρόνος  (τουλάχιστον  ενάμιση  μήνας) 
στον  ανάδοχο  για  σχεδιασμό,  επικοινωνία  με  εκθέτες  ,  συγκέντρωση  υλικών, 
αποστολή στο εξωτερικό, στήσιμο κατασκευής.    
Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο:  28/7/2014. 
Ημερομηνία δημ/σης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:    
25/7/2014 
 
Τελευταία  ημέρα  κατάθεσης  προσφορών:  (εντός  40  ημερών  από  την 
ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
3/9/2014,  ώρα 14.00 μ.μ. 
 
Ημέρα  διεξαγωγής  Διαγωνισμού:  (εντός  40  ημερών  από  την  ημερομηνία 
αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης)   
Τετάρτη 3/9/2014 και ώρα 14.30 μ.μ. 
 
Οι  προσφορές  θα  κατατεθούν  στην  Ελληνική  Εταιρεία  Επενδύσεων  & 
Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ, Μητροπόλεως 3,  ΤΚ105 57 Αθήνα,  στη Διεύθυνση 
Διοικητικού, στον 7ο όροφο –ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ‐ με την ένδειξη ‐ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. ΣΤΗ 
ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ‐ΠΟΤΩΝ: SIALPARIS 2014  και θα αναγράφουν την 
Επωνυμία,  διεύθυνση,  τηλέφωνο,  φαξ  και  ηλεκτρονική  διεύθυνση  του 
υποψηφίου. Οι προσφορές πρέπει  να υποβληθούν γραπτώς, αυτοπροσώπως ή 
ταχυδρομικώς και  να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.,  το αργότερο 
μέχρι 3/9/2014 και ώρα 14.00 μ.μ. 
 
Σε  περίπτωση  που  οι  προσφορές  υποβληθούν  ταχυδρομικώς,  θα  πρέπει 
να έχουν παραδοθεί στην Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. το αργότερο μέχρι την ως άνω κείμενη 
ημερομηνία και ώρα. 
Γίνονται δεκτές προσφορές που θα έχουν υποβληθεί και θα έχουν παραληφθεί 
εμπρόθεσμα από την Δ/νση Διοικητικού, στο Γενικό Πρωτόκολλο της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., 
όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. 
 
Προσφορές  που  υπεβλήθησαν  μετά  το  πέρας  της  ημερομηνίας  κατάθεσης 
αποκλείονται του διαγωνισμού, ΔΕΝ αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται από 
την Επιτροπή στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 
 
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, 
http://www.enterprisegreece.gov.gr.  
 



 
 

Με  απόφαση  του  αρμοδίου  του  αρμοδίου  οργάνου  της  αναθέτουσας  Αρχής 
μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της 
διενέργειας διαγωνισμού με ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή 
της διακήρυξης, σύμφωνα με  τα οριζόμενα στην παράγραφο 5  του άρθρου 10 
του π.δ 118/2007. 
 
 
8.1. Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
 
Με  την  υποβολή  της  προσφοράς  θεωρείται  ότι  ο  διαγωνιζόμενος  αποδέχεται  
ανεπιφύλακτα  τους  όρους  της  παρούσας  διακήρυξης.  Οι  μετέχοντες  στο 
διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση όλων 
των  όρων  της  διακήρυξης  και  αποδέχονται  πλήρως  αυτούς.  Πάντως  η  γνώση 
τους  αυτή  τεκμαίρεται  ότι  υπάρχει  με  την  υποβολή  της προσφοράς  και  χωρίς 
την αναφορά της σ' αυτή. Εξάλλου, με την υποβολή της προσφοράς  θεωρείται 
βέβαιο  ότι  οι  διαγωνιζόμενοι  είναι  απολύτως  ενήμεροι  επί  των  τυχόν 
ειδικότερων    συνθηκών  εκτέλεσης  του  έργου,  κτλ  και  ότι  έχουν  μελετήσει 
ενδελεχώς όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού. 
Επίσης,  σε  περίπτωση  νομικών  προσώπων,  θεωρείται  ότι  η  υποβολή  της 
προσφοράς  και  η  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  έχουν  εγκριθεί  από  το  αρμόδιο 
όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. 
Οι  ενδιαφερόμενοι  υποβάλλουν  την  Προσφορά  τους  είτε  καταθέτοντάς  την 
αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε 
αποστέλλοντάς  την  ταχυδρομικά  με  συστημένη  επιστολή  ή  ιδιωτικό 
ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι στην διεύθυνση  
Μητροπόλεως 3, 105 57, Αθήνα. 
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται 
με  απόδειξη,  με  την  απαραίτητη  όμως  προϋπόθεση  ότι  θα  περιέρχονται  στην 
έδρα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Δε  θα  ληφθούν  υπόψη  προσφορές  που  είτε  υποβλήθηκαν  μετά  από  την 
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν μεν έγκαιρα, αλλά δεν 
έφθασαν στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής έγκαιρα. 
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της 
Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 
 
8.2. Περιεχόμενο Προσφορών 
 
Οι  Προσφορές  συντάσσονται  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας 
Διακήρυξης.  Οι  Προσφορές  κατατίθενται  μέσα  σε  ενιαίο  σφραγισμένο φάκελο 
που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. 
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος, στον οποίο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς 
η  λέξη  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  ο  πλήρης  τίτλος  και  η  ημερομηνία  διενέργειας  του 
διαγωνισμού  καθώς  και  τα  στοιχεία  του  αποστολέα,  περιέχει  επιστολή 
συμμετοχής στον διαγωνισμό υπογεγραμμένη, σε περίπτωση που ο προσφέρων 
είναι  νομικό  πρόσωπο,  από  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο  της  εταιρείας  καθώς  και 
τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους δηλαδή : 
Α.  «Φάκελος  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής»,  ο  οποίος  περιέχει  τα 
νομιμοποιητικά  στοιχεία  και  άλλα  απαραίτητα  δικαιολογητικά,  τα  οποία 



 
 

προσδιορίζονται  στην  παρούσα  διακήρυξη.  Τα  δικαιολογητικά  θα  πρέπει  να 
είναι  ταξινομημένα  μέσα  στον  Φάκελο,  με  τη  σειρά  που  ζητούνται  στις 
αντίστοιχες παραγράφους. 
Β.  «Φάκελος  Τεχνικής  Προσφοράς»,  ο  οποίος  περιέχει  τα  στοιχεία  της 
Τεχνικής  Προσφοράς  του  υποψήφιου  Αναδόχου,  όπως  αυτά  απαιτούνται  από 
την παρούσα διακήρυξη. 
Γ.  «Φάκελος  Οικονομικής  Προσφοράς»,  ο  οποίος  περιέχει  τα  στοιχεία  της 
Οικονομικής  Προσφοράς  του  υποψήφιου  Αναδόχου,  όπως  αυτά  απαιτούνται 
από την παρούσα διακήρυξη. 

 
Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 
- ένα (1) πρωτότυπο 
- ένα (1) αντίγραφο 
που θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.  
Τεχνική Προσφορά: 
- ένα (1) πρωτότυπο 
- ένα (1) αντίγραφο 
- ένα (1) CD 
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 
Οικονομική Προσφορά: 
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) αντίγραφο 

που θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 
 

 
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : 

 
«Για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελέτης, Σχεδιασμού, 

Κατασκευής και Αποξήλωσης των περιπτέρων της Ελληνικής Συμμετοχής 
στη Διεθνή Έκθεση ΤροφίμωνΠοτών SIAL PARIS 2014, η οποία θα λάβει 

χώρα στο Παρίσι, από 19 έως 23.10.2014. 
» 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 3/9/2014, ώρα 
14.00 μ.μ 

 
Όλοι  οι  επιμέρους  φάκελοι  αναγράφουν  την  επωνυμία  και  διεύθυνση,  αριθμό 
τηλεφώνου,  φαξ  και  τυχόν  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  του 
υποψήφιου Ανάδοχου,  τον  τίτλο  του  Διαγωνισμού  και  τον  τίτλο  του φακέλου 
(π.χ. Δικαιολογητικά κ.λπ.). 
Σε  περίπτωση  Ένωσης/  Κοινοπραξίας  πρέπει  να  αναγράφονται  η  πλήρης 
επωνυμία  και  διεύθυνση,  καθώς  και  αριθμός  τηλεφώνου,  φαξ  και  τυχόν 



 
 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 
Απαγορεύεται  η  χρήση  αυτοκόλλητων  φακέλων  που  είναι  δυνατόν  να 
αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
Όλες  οι  προσφορές  υποβάλλονται  στην  Ελληνική  Γλώσσα  ή  σε  οποιαδήποτε 
άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση 
στην  Ελληνική  Γλώσσα.  Σε  περίπτωση  διαφωνίας  υπερισχύει  η  επίσημη 
μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται 
δεκτά,  εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική  Γλώσσα. 
Όλα  τα  έγγραφα  των  προσφορών  θα  πρέπει  να  έχουν  συνταχθεί  ή  να  έχουν 
επίσημα μεταφρασθεί,  εφόσον έχουν συνταχθεί  εκτός Ελλάδος, στην Ελληνική 
Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού. 
Σε  ένα  από  τα  αντίτυπα  που  ορίζεται ως  πρωτότυπο  και  σε  κάθε  σελίδα  του, 
πρέπει  να  αναγράφεται  ευκρινώς  η  λέξη  "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ"  και  να  μονογράφεται 
από  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο.  Το  περιεχόμενο  του  πρωτοτύπου  είναι 
επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το 
πρωτότυπο. 
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, 
η τάξη και η σειρά των όρων της Διακήρυξης. 
Οι  απαντήσεις  σε  όλες  τις  απαιτήσεις  της  Διακήρυξης  πρέπει  να  είναι  σαφείς. 
Δεν  επιτρέπονται  ασαφείς  απαντήσεις  της  μορφής  "ελήφθη  υπόψη", 
συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κλπ. 
Οι  προσφορές  πρέπει  να  είναι  δακτυλογραφημένες  και  δεν  πρέπει  να  φέρουν 
ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά 
οποιαδήποτε  διόρθωση,  πρέπει  να  είναι  καθαρογραμμένη  και  μονογραμμένη 
από  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο.  Όλες  οι  διορθώσεις  θα  πρέπει  να  αναφέρονται 
ανακεφαλαιωτικά  στην  αρχή  της  Προσφοράς.  Η  αρμόδια  Επιτροπή 
προσυπογράφει  το  ανακεφαλαιωτικό  φύλλο  με  τις  τυχόν,  διορθώσεις  και  τις 
αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα 
ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης. 
Σε  περίπτωση  που  στο  περιεχόμενο  της  Προσφοράς  χρησιμοποιούνται 
συντομογραφίες  (abbreviations),  για  τη  δήλωση  τεχνικών  ή  άλλων  εννοιών, 
είναι  υποχρεωτικό  για  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο  να  αναφέρει  σε  συνοδευτικό 
πίνακα την επεξήγησή τους. 
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση 
της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και 
δεν  λαμβάνεται  υπόψη.  Μετά  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των 
προσφορών  δεν  γίνεται  αποδεκτή  αλλά  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη  κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. 
Διευκρινίσεις  δίνονται  μόνο  όταν  ζητούνται  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  και 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
Στην  περίπτωση  αυτή  η  παροχή  διευκρινίσεων  είναι  υποχρεωτική  για  τον 
υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 
Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το Έργο. 
Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον 
ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 
 
Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
Ο  φάκελος  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  που  θα  υποβάλει  κάθε 
υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει  να περιέχει  τα  νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα 



 
 

απαραίτητα  δικαιολογητικά  του  υποψήφιου  Αναδόχου  προς  τις  τυπικές, 
χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και 
τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο 6 της παρούσης. 
 
Περιεχόμενα φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 
 
Ο  φάκελος  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  που  θα  υποβάλει  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος 
πρέπει  να  περιέχει  υποχρεωτικά  και  επί  ποινή  αποκλεισμού  τα  στοιχεία  της 
παραγράφου 6 της παρούσης(Β’ ΦΑΚΕΛΟΣ‐ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ). 
 
Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
Ο  υποφάκελος  «Οικονομική  Προσφορά»  περιλαμβάνει  την  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  του  υποψηφίου,  που  προσδιορίζεται  στην  παράγραφο  6  της 
παρούσης. 
 
Το  ποσό πλέον ΦΠΑ καθώς  και  το  συνολικό  ποσό,  αναγράφονται  ολογράφως 
και  αριθμητικά.  Σε  περίπτωση  διαφωνίας  μεταξύ  του  ποσού  ολογράφως  και 
αυτού αριθμητικώς, θεωρείται ως προσφορά το αναφερθέν ποσό ολογράφως. 
Στην  οικονομική  προσφορά  θα  δίνεται  η  συνολική  τιμή, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους σύνδεσης των ηλεκτρικών παροχών 
του  περιπτέρου  και  καμία  επιπρόσθετη  δαπάνη  ή  χρέωση  δεν  θα  γίνει 
δεκτή, άλλως αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
8.3. Εναλλακτικές Προσφορές 
 
Εναλλακτικές  Προσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές  και  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες. 
Εάν  υποβληθούν  τυχόν  εναλλακτικές  Προσφορές,  δεν  θα  ληφθούν  υπόψη.  Ο 
υποψήφιος  Ανάδοχος,  ο  οποίος  θα  υποβάλλει  τέτοιας  φύσης  προτάσεις,  δεν 
δικαιούται  σε  καμία  περίπτωση  να  διαμαρτυρηθεί  ή  να  επικαλεστεί  λόγους 
προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 
Η  προσφορά  προαιρετικών  προϊόντων  ή  υπηρεσιών,  τα  οποία  δεν  είναι 
απαραίτητα  για  την  ικανοποίηση  των  απαιτήσεων  της  Διακήρυξης  δεν 
αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται 
περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 
 
8.4. Τιμές Προσφορών  Νόμισμα 
 
Οι  τιμές  της  Προσφοράς  θα  εκφράζονται  σε  Ευρώ.  Στις  τιμές  θα 
περιλαμβάνονται  οι  τυχόν  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. 
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 
Προσφορά που  δε  δίδει  τιμή σε Ευρώ ή  δίδει  τιμή σε συνάλλαγμα ή  με  ρήτρα 
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος 
της  Προσφοράς.  Σε  περίπτωση  που  ζητηθεί  παράταση  της  διάρκειας  της 
Προσφοράς,  οι  υποψήφιοι  Ανάδοχοι  δεν  δικαιούνται,  κατά  τη  γνωστοποίηση 
της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες 
τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 



 
 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του Έργου ή με διαφορετικά ποσοστά 
έκπτωσης ανά φάση υλοποίησης του Έργου. 
Δεν  γίνονται  επίσης δεκτές υπερβολικά  χαμηλές οικονομικές προσφορές,  κατά 
την έννοια της παραγράφου 13.3 του παρόντος.  
Αναπροσαρμογή  της  τιμής  δεν  επιτρέπεται  κατά  τη  διάρκεια  του  Έργου. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται. 
 
9. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους το αργότερο 
μέχρι  την  3/9/2014,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  14.00  στο  πρωτόκολλο  της 
εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» στην έδρα της επί της οδού Μητροπόλεως 3, 105 
57Τ.Κ.  105 57,Αθήνα, Τηλέφωνο: 210  3355778, Φαξ: 210 3355743 
 
Οι  προσφορές  που  θα  υποβληθούν  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα 
είναι  εκπρόθεσμες,  δεν  παραλαμβάνονται,  ούτε  αξιολογούνται,  αλλά 
επιστρέφονται. 
Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών γίνεται δημόσια από 
την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, την 3/9/2014,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 
14.30  στην  έδρα  της  εταιρείας  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  Α.Ε.»,  παρουσία  των  υποψηφίων  ή  των  νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 
 
10. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές  ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 
εκατόν είκοσι  (120) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την  επομένη 
της  ημέρας  διενέργειας  του  διαγωνισμού.  Ο  Ανάδοχος  που  θα  επιλεγεί  θα 
δεσμεύεται από  την πρότασή  του για  επιπλέον δεκαπέντε  (15) ημερολογιακές 
ημέρες. 
 
Προφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η  ισχύς  της  προσφοράς  μπορεί  να  παραταθεί,  εφόσον  ζητηθεί  από  την 
Αναθέτουσα Αρχή, για χρονικό διάστημα, κατ΄ ανώτατο όριο, ίσο με τον αρχικό 
χρόνο  ισχύος  τους,  η  δε  παράταση  αυτή  είναι  υποχρεωτική  για  τους 
συμμετέχοντες  στον  διαγωνισμό.  Η  ανακοίνωση  της  κατακύρωσης  του 
διαγωνισμού  στον  ανάδοχο  μπορεί  να  γίνει  και  μετά  τη  λήξη  της  ισχύος  της 
προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 
 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους 
ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της 
αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 
- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 
- κατάπτωση  της  Εγγύησης  Συμμετοχής  χωρίς  άλλη  διατύπωση  ή  δικαστική 
ενέργεια. 
 
Η  ανακοίνωση  της  κατακύρωσης  του  διαγωνισμού  στον  ανάδοχο  μπορεί  να 
γίνει  και  μετά  τη  λήξη  της  ισχύος  της  προσφοράς,  δεσμεύει  όμως  τον 



 
 

προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 
 
11. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  ζητούν,  συμπληρωματικές  διευκρινίσεις  για  το 
περιεχόμενο  της  παρούσας  προκήρυξης  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  με 
ηλεκτρονική αλληλογραφία στις διευθύνσεις  info@enterprisegreece.gov.gr,  
k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr, 
f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr 
 Οι  συμπληρωματικές  διευκρινίσεις  σχετικά  με  την  προκήρυξη  παρέχονται  το 
αργότερο  πέντε  (5)  ημέρες  πριν  από  την  εκπνοή  της  προθεσμίας  που  έχει 
καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών. 
Οι διευκρινίσεις θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής  ήτοι  
www. enterprisegreece.gov.gr. 
Κανένας  υποψήφιος  δεν  μπορεί  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  να  επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 
Μετά  την  κατάθεση  και  την  αποσφράγιση  των  προσφορών,  διευκρινίσεις, 
τροποποιήσεις  ή  αποκρούσεις  όρων  της  προκήρυξης  ή  των  προσφορών  δεν 
γίνονται  δεκτές  και  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.  Η  αρμόδια  Επιτροπή 
Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον 
προσφέροντα  την  παροχή  διευκρινίσεων  σχετικά  με  το  περιεχόμενο  της 
προσφοράς  του.  Στην  περίπτωση  αυτή,  η  παροχή  των  συγκεκριμένων 
διευκρινίσεων  είναι  υποχρεωτική  για  τον  προσφέροντα  και  δεν  θεωρείται 
αντιπροσφορά. 
 
 
12. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα 
με τα  ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Οι  εγγυητικές επιστολές μπορούν επίσης να 
προέρχονται  και  από  τραπεζικό  ή πιστωτικό  ίδρυμα που  λειτουργεί  νόμιμα σε 
χώρα‐μέρος  διμερούς  ή  πολυμερούς  συμφωνίας  με  την  Ε.Ε.  ή  χώρα  που  έχει 
υπογράψει  και  κυρώσει  την  Συμφωνία  για  τις  Δημόσιες  Συμβάσεις  του 
Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου  και  έχει  το  σχετικό  δικαίωμα  έκδοσης 
εγγυήσεων. 
 
Τα  αντίστοιχα  έγγραφα  των  εγγυήσεων,  αν  δεν  είναι  διατυπωμένα  στην 
Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση επικυρωμένη από Επίσημη 
Αρχή. 
 
Περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
1.   Υπηρεσία  προς  την  οποία  απευθύνεται  στον 

…………………………………..ολογράφως ή/και με τα αρχικά του Φορέα 
2.  Η ημερομηνία έκδοσης 
3.  Ο εκδότης 
4.  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 



 
 

5.  Η  πλήρης  επωνυμία  του  διαγωνιζόμενου  υπέρ  του  οποίου  εκδίδεται  η 
εγγύηση 

6.  Ο τίτλος του έργου, για το οποίο δίδεται η εγγύηση 
Πέραν των ανωτέρω θα πρέπει ρητά να αναφέρεται: 
1.   Ότι  η  εγγύηση  έχει  χρονική  ισχύ  ενενήντα  (90)  τουλάχιστον  ημέρες  μετά 

τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς, ή είναι αόριστης διάρκειας. 
2.   Ότι  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
3.   Ότι  το  ποσό  της  εγγύησης  τηρείται  στη  διάθεση  της  υπηρεσίας  που 

διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από  μέρους  του  εκδότη  αντίρρηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να  ερευνηθεί  το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης, εντός τριών (3) ημερών από την απλή έγγραφη 
ειδοποίηση. 

4.   Ότι  σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσόν  της  κατάπτωσης 
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού στο Τ.Π&Δ. δεν ακολουθεί  τον 
ανωτέρω τύπο, αλλά εκείνον που εκδίδει το ΤΠ&Δ 
 
α. Εγγύηση συμμετοχής 
Για  τη  συμμετοχή  τους  στον  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να 
καταθέσουν στο Φάκελο Δικαιολογητικών  εγγυητική  επιστολή, ποσού  ίσου με 
το  5%  του  συνόλου  του  προϋπολογισμού  του  έργου,  συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ,  για  το  οποίο  υποβάλλουν  προσφορά.  Η  εγγύηση  κατατίθεται  εντός  του 
Φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»  και  πρέπει  να  είναι  σύμφωνη  με  το 
συνημμένο υπόδειγμα. 
 
β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και πριν από την υπογραφή της, 
ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  εγγυητική  επιστολή  που  να 
καλύπτει  το 10% του συνόλου του προϋπολογισμού του  έργου,  χωρίς ΦΠΑ, Η 
εγγύηση  κατατίθεται  προ  ή  κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  και  πρέπει  να 
είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα. 
 
γ.  Σε  περίπτωση  εγγύησης  υπέρ  κοινοπραξιών  ή  συμπράξεων  παρεχουσών 
υπηρεσίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τόσο  η εγγύηση συμμετοχής, όσο 
και  η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  εκδίδονται  υπέρ  όλων  των  μελών  της 
Κοινοπραξίας ή της σύμπραξης και καλύπτουν τις υποχρεώσεις όλων των μελών 
της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης. 
 
δ.   Ο εκδότης της εγγύησης συμμετοχής ως και της καλής εκτέλεσης του έργου 
υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, για ίσο με την 
ισχύ  της  χρονικό  διάστημα,  ύστερα  από  έγγραφο  της  υπηρεσίας  που  θα 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
 
ε.  Η  εγγύηση  συμμετοχής  του  διαγωνιζόμενου  που  θα  επιλεγεί  ως  ανάδοχος 
επιστρέφεται  μετά  την  κατάθεση  της  προβλεπόμενης  εγγύησης  καλής 
εκτέλεσης  και  εντός  πέντε  (5)  εργάσιμων  ημερών.  Οι  εγγυητικές  επιστολές 
συμμετοχής   των  υπολοίπων  διαγωνιζόμενων  επιστρέφονται  σε  αυτούς  εντός 



 
 

δέκα  (10)  ημερών  από  την  ημερομηνία  ανακοίνωσης  της  κατακύρωσης  του 
Έργου. 
στ. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 
αρνηθεί  να  υπογράψει  εμπροθέσμως  τη  σύμβαση  ή  να  καταθέσει  Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σύμβασης ή να εκπληρώσει 
εμπρόθεσμα  οποιαδήποτε  άλλη  υποχρέωσή  του  που  απορρέει  από  τη 
συμμετοχή  του  στο  διαγωνισμό,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  με  απόφαση  του 
Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως 
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
ζ. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει 
και  όρο  ότι  αυτή  καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων  των  Μελών  της  Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας. 
 
η. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ.118/2007 
(ΦΕΚ 150/Α/10‐7‐07). 
 
13. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η πενταμελής Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (στο εξής Επιτροπή), αρμόδια 
για  την  παραλαβή,  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  προσφορών,  προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την συγκεκριμένη 
ημερομηνία και ώρα κατάθεσης που ορίζεται από την προκήρυξη, στα γραφεία 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
Μετά  την  κατάθεση  και  την  αποσφράγιση  της προσφοράς,  καμία  διευκρίνιση, 
τροποποίηση  ή  απόκρουση  όρου  της  διακήρυξης  ή  της  προσφοράς  δε  γίνεται 
δεκτή.  Η  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού  όμως,  έχει  το  δικαίωμα,  αν  το 
κρίνει  αναγκαίο,  να  ζητήσει  από  οποιονδήποτε  υποψήφιο  την  παροχή 
διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση 
αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν 
θεωρείται αντιπροσφορά. 
Κανένας  υποψήφιος  δεν  μπορεί  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  να  επικαλεστεί 
προφορικές  απαντήσεις  εκ  μέρους  οποιουδήποτε  υπαλλήλου  ή  συμβούλου  ή 
στελέχους της Αναθέτουσας Αρχής. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού 
και σε καμία περίπτωση, απορρίπτονται δε ως απαράδεκτες. 
Αποκλείονται του διαγωνισμού και δεν αξιολογούνται προσφορές που δεν έχουν 
σφραγισμένα σε  ιδιαίτερους  υποφακέλους    τα  δικαιολογητικά συμμετοχής,  τα 
τεχνικά και τα οικονομικά στοιχεία. 
 
13.1. Αποσφράγιση Δικαιολογητικών 
 
Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή ανοίγει τον κυρίως φάκελο, μονογράφει και 
σφραγίζει  τους  τρεις  υποφακέλους  (Δικαιολογητικών,  Τεχνικής  Προσφοράς, 
Οικονομικής Προσφοράς). 
 



 
 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παραστούν πρόσωπα 
νομίμως εξουσιοδοτημένα για να εκπροσωπήσουν τους συμμετέχοντες. 
 
Οι  φάκελοι  θα  αποσφραγιστούν  ενώπιον  της  Επιτροπής  διενέργειας  του 
διαγωνισμού με την εξής σειρά : 
Α’ Φάκελος  «Δικαιολογητικά συμμετοχής» 
Β’ Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 
Γ’ Φάκελος « Οικονομική προσφορά» 
 
Δικαιολογητικά  που  προσκομίζονται  στην  Επιτροπή  από  τους  συμμετέχοντες 
στο  διαγωνισμό  μετά  την  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των 
προσφορών‐  σε  αυτά  περιλαμβάνονται  και  όσα  δεν  περιέχονται  μέσα  στον 
φάκελο των δικαιολογητικών‐θεωρούνται ως εκπρόθεσμα υποβληθέντα και δεν 
γίνονται  δεκτά  επί  ποινή  αποκλεισμού  της  σχετικής  προσφοράς  από  την 
περαιτέρω διαδικασία διαγωνισμού. 
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 
 
Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  καθώς  και  ο  φάκελος  με  τα 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  μονογράφονται  δε  και  σφραγίζονται  από 
τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο.  
 
Εφόσον  στο  φάκελο  αυτόν  δεν  περιέχονται  όλα  τα  προβλεπόμενα  από  την 
προκήρυξη  δικαιολογητικά,  ο  υποβάλλων  την  προσφορά  αποκλείεται  με 
πρακτικό  της  Επιτροπής  της  περαιτέρω  διαδικασίας  του  διαγωνισμού  και  η 
επιτροπή  δεν  αποσφραγίζει  το  φάκελο  της  τεχνικής  και  οικονομικής  του 
προσφοράς,  αλλά  τον  διαβιβάζει  μαζί  με  τα  δικαιολογητικά,  στην  Δ/νση 
Διοικητικού της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. προς επιστροφή του στον ενδιαφερόμενο.                     Η 
επιστροφή των φακέλων γίνεται εφ΄ όσον ο ενδιαφερόμενος δηλώσει εγγράφως 
ότι παραιτείται ανεπιφύλακτα της προσβολής των αποφάσεων της Επιτροπής 
και  της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. με  ένσταση, προσφυγή ή άλλα ένδικα μέσα ή βοηθήματα. Αν 
όμως  ο  ενδιαφερόμενος  ασκήσει  ένσταση,  προσφυγή  ή  άλλα  ένδικα  μέσα,  οι 
φάκελοι επιστρέφονται σε αυτόν μετά την κατά περίπτωση ολοκλήρωση, κατά 
την κρίση της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., της υπόθεσης. 
 
Μετά  την  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών,  η  Επιτροπή 
προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των 
δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει 
και το υποβάλλει προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. 
 
Οι φάκελοι  α)  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και  β)  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από τον Πρόεδρο και 
τα  μέλη  της  Επιτροπής,  μέχρι  να  ολοκληρωθεί  ο  έλεγχος  των  λοιπών 
δικαιολογητικών. 
 
Μετά  την  παραπάνω  διαδικασία  οι  σφραγισμένοι  φάκελοι  «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» παραμένουν, για όσες προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές, στην επιτροπή για την αποσφράγισή τους, σε ημερομηνία 
και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό 
με  σχετική πρόσκληση που  θα  τους  αποσταλεί,  κατόπιν  της  έκδοσης  σχετικής 



 
 

απόφασης  του  αρμοδίου  οργάνου  της  Εταιρείας  περί  έγκρισης  ή  μη  του 
πρακτικού της Επιτροπής περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής.  
 
 

13.2. Αποσφράγιση Τεχνικών Προσφορών 
 
Η  αποσφράγιση  του  υποφακέλου  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  γίνεται  μόνο  για 
όσους προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισμό βάσει του υποφακέλου 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». 
Την  ορισμένη  ημέρα  και  ώρα  αποσφραγίζεται  ο  υποφάκελος  «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  μονογράφεται  το  «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»  κατά  φύλλο  σε  δημόσια 
συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας και κατά την αποσφράγιση επιτρέπεται 
η  παρουσία  των  νομίμως  εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων  των  οποίων  τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν επαρκή κατά την ανωτέρω διαδικασία. 
Η  αξιολόγηση  των  τεχνικών  προσφορών,  γίνονται  σε  κλειστή  συνεδρίαση  της 
Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού. 
Σε  περίπτωση που  κάποια  προσφορά  απορριφθεί,  ο φάκελος  της  οικονομικής 
προσφοράς δεν αποσφραγίζεται και επιστρέφεται κλειστός. 
 
Μετά  την  αποσφράγιση  του  φακέλου  της  Τεχνικής  Προσφοράς,  η  Επιτροπή 
προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των 
τεχνικών  προσφορών  που  υπέβαλαν  σε  πρακτικό,  το  οποίο  υπογράφει  και 
σφραγίζει  και  το  υποβάλλει  προς  έγκριση  στο  αρμόδιο  όργανο  της  Εταιρείας. 
Στο  ίδιο  πρακτικό  καθορίζονται  και  η  ημέρα  και  ώρα  αποσφράγισης  των 
Φακέλων Οικονομικής Προσφοράς για τις συμμετοχές που κρίθηκαν αποδεκτές 
σε  επίπεδο  Τεχνικής  Προσφοράς,  αποστέλλεται  δε  σχετική  πρόσκληση  στους 
αντίστοιχους υποψηφίους.  
 
13.3. Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών 
 
Στην  συνέχεια  η  Επιτροπή  προχωρεί  στην  Αποσφράγιση  των  φακέλων  της 
Οικονομικής Προσφοράς. Κατά την οριζόμενη ημέρα και ώρα αποσφραγίζεται ο 
υποφάκελος  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  σε  δημόσια  συνεδρίαση  της 
Επιτροπής  Διενέργειας,  μονογράφεται  το  «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»  κατά  φύλλο  και 
ανακοινώνονται οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ των διαγωνιζομένων.  
 
Για  υπερβολικά  χαμηλές  οικονομικές  προσφορές,  οι  οποίες  υπολείπονται  του 
50%    του  προϋπολογισμού  της  Διακήρυξης,  η  Επιτροπή  έχει  δικαίωμα  να 
ζητήσει  διευκρινίσεις  και  αναλυτική  τεκμηρίωση  από  τον  υποψήφιο,  ώστε  να 
διασφαλισθεί η πληρότητα, η ποιότητα και  η επάρκεια του παραδοτέου. Εάν η 
Επιτροπή  κρίνει  τις  απαντήσεις  του  Αναδόχου  ελλιπείς,  γενικευμένες, 
ανακόλουθες κ.λπ., μπορεί να απορρίψει την οικονομική του προσφορά. 
 
Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  οικονομικών  προσφορών,  η 
αρμόδια  Επιτροπή  προβαίνει  στην  τελική  αξιολόγηση  με  βάση  τον  κατωτέρω 
αναφερόμενο  τρόπο  υπολογισμού  αυτής  και  συντάσσει  πρακτικό  για  την 
έκδοση  της  σχετικής  απόφασης  προσωρινής  κατακύρωσης  το  οποίο  και 
υποβάλλει  προς  έγκριση  στο  αρμόδιο  όργανο  της  Αναθέτουσας  αρχής.    Η 
κατάταξη ενός υποψηφίου στην πρώτη θέση του πίνακα τελικής κατάταξης δεν 



 
 

θεωρείται,  άνευ  ετέρου,  κατακύρωση.  Η  απόφαση  του  αρμοδίου  οργάνου  της 
Αναθέτουσας  Αρχής  κοινοποιείται  στους  συμμετέχοντες  και  καλείται  ο 
ανάδοχος  εντός  προθεσμίας  όχι  μεγαλύτερης  των  είκοσι  (20)  ημερών  να 
προσκομίσει  τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  που  αναφέρονται  στην 
παράγραφο 7 της παρούσης. 
 

13.4. Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
 
Όλα  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  υποβάλλονται  σε  πρωτότυπη  μορφή  και 
συνοδεύονται από ένα αντίγραφο. 
Η  Επιτροπή  Διενέργειας  αποσφραγίζει  τον  φάκελο  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»  που  θα  προσκομίσει  ο  προσωρινός  Ανάδοχος,  μονογράφει 
κατά φύλλο και ελέγχει τα δικαιολογητικά. 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, η ΕΔΔΑΠ συντάσσει 
πρακτικό που θα αποστείλει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, για 
την έκδοση της σχετικής απόφασης. 
Στον  τελικό  Ανάδοχο  αποστέλλεται  σχετική  ανακοίνωση  της  Κατακύρωσης 
εγγράφως. 
 
14. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η  αξιολόγηση  της  μελέτης  του  περιπτέρου  κάθε  προσφοράς  θα  γίνει  με  βάση 
την Τεχνική και Οικονομική προσφορά. 
 
Για  την  επιλογή του αναδόχου θα γίνει αξιολόγηση με αναλυτική    βαθμολογία  
των  κριτηρίων  που  τίθενται  κατωτέρω  (Α.  Τεχνική  Αξιολόγηση  )  και 
υπολογισμός του τελικού βαθμού της κάθε προσφοράς, με βάση τα τεχνικά και 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του κάθε υποψηφίου. 
 
Προσφορές που αποκλείστηκαν διότι δεν πληρούσαν τους τυπικούς όρους του 
διαγωνισμού,  αποκλείονται  από  τη  φάση  της  αξιολόγησης.  Ο  διαγωνισμός  θα 
κατακυρωθεί  στον  προσφέροντα  με  την  πλέον  συμφέρουσα  από 
τεχνοοικονομική άποψη προσφορά. 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται ως εξής: 
 
Α.  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΣΒΤΠ) 
Η Τεχνική προσφορά κρίνεται από τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

1. Αισθητική  εμφάνιση  των  περιπτέρων,  βαθμός  ελκυστικότητάς  του, 
ευρηματικότητα  και  πρωτοτυπία  της  όλης  σύλληψης  από  αισθητική 
άποψη  ((συμπεριλαμβανομένων  των  γραφικών  και  διακοσμητικών 
στοιχείων του περιπτέρου) 

2. Λειτουργικότητα της μελέτης.  Αφορά τις λειτουργικού χαρακτήρα λύσεις 
που  προβλέπει  η  μελέτη  για  την  ανάδειξη  των  εκθεμάτων,  τη  σωστή 
προβολή τους και την εν γένει διευκόλυνση και εξυπηρέτηση επισκεπτών 
των εκθετών. 

3. Ποιότητα  των  υλικών  κατασκευής  και  Τεχνικό  μέρος  της  κατασκευής 
(φινιρίσματα  και  τελειώματα  εργασιών,  στερεότητα,  ποιότητα  και 



 
 

απόδοση  φωτισμού),  με  τρόπο  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  άρτια  και 
υψηλού  επιπέδου  «εμφάνιση»  του  περιπτέρου.  Τα  στοιχεία  αυτά  θα 
πρέπει  να  τελούν  σε  συνάρτηση  με  την  όλη  αισθητική  μορφή  των 
περιπτέρων και τον τονισμό της ταυτότητας. 
 

O  πίνακας  των  κριτηρίων  και  των  αντίστοιχων  βαθμολόγησης  τεχνικής 
αξιολόγησης, βάσει των οποίων η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί σε βαθμολόγηση 
των κριτηρίων ακολουθεί παρακάτω. 
 
Στο στάδιο αυτό θα γίνει βαθμολόγηση των κριτηρίων τεχνικής  αξιολόγησης τα 
οποία  αναφέρονται  κατωτέρω  και    ο  υπολογισμός    του    Συνολικού    Βαθµού 
Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε υποψηφίου. 
Η  βαθµολόγηση  των  επιμέρους  κατωτέρω  κριτηρίων  για  την  τεχνική 
αξιολόγηση του κάθε θα γίνει µε τη µέθοδο που ακολουθεί. 
Τα µέλη της Επιτροπής θα βαθμολογήσουν µε ένα συνολικό ακέραιο βαθμό από 
το  0  έως  το  100  κάθε  ένα  από  τα  κριτήρια  τεχνικής  αξιολόγησης,  κατά  την 
ελεύθερη κρίση τους, ως εξής: 
α.  Σε  περίπτωση  που  καλύπτονται  ακριβώς  οι  απαιτήσεις  του  Έργου  η 
βαθµολογία του είναι από 51 µέχρι 75 βαθμούς (Επαρκής) 
β. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται από 76 µέχρι τους 100 βαθµούς (Καλή), για τις 
περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του Έργου 
γ. Στην περίπτωση που οι αποκλίσεις κριθούν ως ουσιώδεις ή δεν παρέχονται τα 
αναγκαία σχετικά στοιχεία για τη διαμόρφωση γνώμης, τότε η βαθµολογία του 
κάθε κριτηρίου είναι από 0 µέχρι 50  βαθμούς (Ανεπαρκής). 
Στη  συνέχεια,  για  κάθε  ένα  κριτήριο  ο  βαθµός  των  µελών  της  Επιτροπής  θα 
πολλαπλασιασθεί  επί  τον επιµέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, για 
να προκύψει ο βαθµός του κριτηρίου αυτού. 
Ακολούθως θα υπολογισθεί το άθροισµα των βαθµών όλων των κριτηρίων όλων 
των οµάδων κριτηρίων, το οποίο θα αποτελεί τον Απόλυτο Βαθµό της Τεχνικής 
Προσφοράς (ΑΒΤΠ) κάθε υποψηφίου. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Α/Α 
Κατηγορία κριτηρίου  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % 

1 

Αισθητική  εμφάνιση  του  περιπτέρου 
αναφορικά με τη ευρηματικότητα και 
πρωτοτυπία  της  πρότασης 
(συμπεριλαμβανομένων  των 
γραφικών  και  διακοσμητικών 
στοιχείων του περιπτέρου)  55 

2  Λειτουργικότητα της μελέτης   25 

3 

Ποιότητα των υλικών κατασκευής με 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια 
και υψηλού επιπέδου «εμφάνιση» του  20 



 
 

περιπτέρου 

ΣΥΝΟΛΟ    100 
 
Ο  Συνολικός  Βαθµός  Τεχνικής  Προσφοράς  (ΣΒΤΠ)  κάθε  υποψηφίου 
υπολογίζεται από τον τύπο: 
 

ΑΒΤΠ 
ΣΒΤΠ=  x 100 
ΑΒΤΠmax 
 
όπου  ABTΠmax =η  απόλυτη  βαθµολογία  του  καλύτερου τεχνικά  υποψηφίου 
 
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  (ΣΒΟΠ) 
 
Για κάθε Διαγωνιζόμενο θα υπολογισθεί ο Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς 
(ΣΒΟΠ) ως εξής: 
            Οικονομική Προσφορά Μειοδότη 
ΣΒΟΠ = ______________________________            x 100 
            Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος 
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός µικρότερος ή ίσος του 
100. 
 
 
Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ    
     Υπολογισμός του Τελικού Βαθμού κάθε διαγωνιζομένου (ΤΒ) 
 
Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού, αφού  
λάβει  υπόψη  της  τη  βαθμολογία  των  Τεχνικών  Προσφορών  και  των 
Οικονομικών Προσφορών, προβαίνει στην τελική αξιολόγηση των προσφορών 
κατά φθίνουσα τάξη µε τον υπολογισμό της συµφερότερης Προσφοράς. 
 
Ο  τελικός  βαθμός    κάθε    υποψηφίου  θα    υπολογισθεί    µε    τον    ακόλουθο 
µαθηµατικό τύπο: 
ΤΒ = ( ΣΒΤΠ x 0,8 ) + ( ΣΒΟΠ x 0,2) 
 
 
15. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
 
Η  κατακύρωση  γίνεται  με  απόφαση  του  αρμόδιου  οργάνου  της  Αναθέτουσας 
Αρχής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από 
το αρμόδιο όργανο  της Αναθέτουσας Αρχής,  ο  οποίος  (ανάδοχος)  καλείται  για 
την υπογραφή της σύμβασης, όπως αναφέρεται στα επόμενα, εντός προθεσμίας 
που  τίθεται  από  το  αρμόδιο  όργανο  της  Αναθέτουσας  Αρχής.  Η  εν  λόγω 
προθεσμία μπορεί να παρατείνεται με σύμφωνη γνώμη των μερών. 



 
 

Σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην 
προκαθορισμένη  περίοδο,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της 
Αναθέτουσας  Αρχής  η  Εγγύηση  Συμμετοχής  του  και  είτε  επιλέγεται  ο 
συμμετέχων  με  τον  επόμενο  καλύτερο  υπολογισμένο  λόγο  προσφοράς,  είτε 
ματαιώνεται ο διαγωνισμός. 
 
Οριστική  ματαίωση  του  διαγωνισμού  μπορεί  να  επέλθει  με  αιτιολογημένη 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και  ενδεικτικά  εφ’ όσον συντρέχει μία από 
τις ακόλουθες αιτίες: 
1. όταν αυτός δεν εξυπηρετεί πλέον τα συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, 
2. εάν λήξει η ισχύς των  προσφορών και δε δοθούν από τους διαγωνιζομένους 
οι απαιτούμενες  παρατάσεις.   
3.  όταν  συντρέχουν    λόγοι  δημοσίου  συμφέροντος  που  επιβάλλουν  την 
ματαίωση. 
Σε περίπτωση  ακυρώσεως  διαγωνισμού  οι συμμετέχοντες σ’ αυτόν δεν έχουν 
δικαίωμα αποζημιώσεως για οποιονδήποτε λόγο. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί   το    δικαίωμα    επανάληψης  του    Διαγωνισμού,   
με τροποποίηση ή μη των όρων του ενδεικτικά για τις ακόλουθες αιτίες: 
α. ο διαγωνισμός διεξήχθη παράτυπα και από την παρατυπία επηρεάζονται τα 
αποτελέσματα αυτού, 
β. το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι μη ικανοποιητικό,  
γ. ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής, 
δ.  μεταβλήθηκαν  οι  αντίστοιχες  ανάγκες  της Αναθέτουσας 
Αρχής, 
ε.  Αποσύρεται  για  οποιοδήποτε  λόγο  ή  αιτία  η  Εθνική 
Συμμετοχή στην εν λόγω Έκθεση. 

 
Οι  αποφάσεις  για  κατακύρωση  ή  ματαίωση  ή  επανάληψη  του  διαγωνισμού 
πρέπει να είναι αιτιολογημένες. 
 
16. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Κάθε  έλλειψη  ή  ανακρίβεια  δικαιολογητικών  που  θα  διαπιστωθεί  μετά  από 
έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 
 
Προσφορές  που  παρουσιάζουν,  κατά  την  κρίση  της  Επιτροπής,  ουσιώδεις 
αποκλίσεις  από  τους  όρους  και  τις  προδιαγραφές  της  διακήρυξης 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι 
παρουσιαζόμενες  αποκλίσεις  κρίνονται  ως  επουσιώδεις,  οπότε  θεωρούνται 
αποδεκτές.  Αποκλίσεις  από  τους  όρους  της  διακήρυξης  που  χαρακτηρίζονται 
από  την  παρούσα  ως  απαράβατοι  όροι  είναι  οπωσδήποτε  ουσιώδεις  και 
συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών. 
 
Προσφορά  με  χρόνο  παράδοσης  μεγαλύτερο  από  τον  προβλεπόμενο  θα 
απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  Προσφορά  που  ορίζει  μικρότερο  από  τον 
ζητούμενο  χρόνο  ισχύος  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  Προσφορά  που  είναι 
αόριστη  και  ανεπίδεκτη  εκτίμησης  ή  είναι  υπό  αίρεση,  απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη. 
 



 
 

Οικονομική  Προσφορά  η  οποία  ξεπερνά  τον  προϋπολογισμό  του  έργου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής διατηρεί το 
δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους  συμμετέχοντες  στοιχεία  απαραίτητα    για  την 
τεκμηρίωση  των  προσφερομένων  τιμών,  οι  δε  υποψήφιοι  ανάδοχοι 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 
Σε  περίπτωση  που  κατά  τη  διαδικασία  ελέγχου  των  προσφορών  προκύψουν 
απορρίψεις  τους  για  οποιοδήποτε  λόγο,  η  αρμόδια  Επιτροπή  συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη. 
 
Η  απόρριψη  προσφοράς  γίνεται  με  απόφαση  του  αρμόδιου  οργάνου  της 
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα 
από  το  στάδιο  που  βρίσκεται  ο  διαγωνισμός,  προσφορά  διαγωνιζόμενου  ο 
οποίος  αποδεικνύεται  αναξιόπιστος,  σύμφωνα  με  τις  προϋποθέσεις  που 
ορίζονται στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007.  
 
17. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ,  ΥΠΟΓΡΑΦΗ,  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Μεταξύ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  του  Αναδόχου  θα  υπογραφεί  σύμβαση. 
Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψήφιους μαζί με τις προσφορές 
τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Η  σύμβαση  θα  καταρτιστεί  στην  ελληνική  γλώσσα  με  βάση  τους  όρους  που 
περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται 
από  το  ελληνικό  Δίκαιο  και  δεν  μπορεί  να  περιέχει  όρους  αντίθετους  προς  το 
περιεχόμενο  της  παρούσας.  Το  κείμενο  της  σύμβασης  θα  κατισχύει  των 
παραρτημάτων  της  εκτός  προφανών  ή  πασίδηλων  παραδρομών.  Για  θέματα, 
που δεν θα ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε 
περίπτωση  που  ανακύψουν  αντικρουόμενοι  ‐  αντιφατικοί  όροι  και  διατάξεις 
αυτής,  θα  λαμβάνονται  υπόψη  κατά  σειρά  η  προσφορά  του  αναδόχου  και  η 
παρούσα  διακήρυξη,  εφαρμοζόμενων  επίσης  συμπληρωματικώς  των  οικείων 
διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 
 
Ο  ανάδοχος  στον  οποίο  θα  κατακυρωθεί  ο  διαγωνισμός  υποχρεούται  να 
προσέλθει  μέσα  σε  δέκα  (10)  ημέρες  το  αργότερο  από  την  ημερομηνία 
ανακοίνωσης  της  κατακύρωσης,  για  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης 
προσκομίζοντας  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  το  ύψος  της  οποίας  αντιστοιχεί  σε 
ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  επιστρέφεται  μετά  την  οριστική 
παραλαβή  του  Έργου  και  την  εκτέλεση  του  σχετικού  τμήματος  του  Έργου 
αντίστοιχα. 
 
Αν παρέλθει η ως άνω προθεσμία χωρίς ο ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να 
υπογράψει  τη  σύμβαση,  ή  προσέλθει  αλλά  δεν  καταθέσει  εγγύηση  καλής 



 
 

εκτέλεσης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος. Σε αυτή 
την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει είτε την ανάθεση της σύμβασης 
στον  επόμενο  στη  σειρά  κατάταξης  διαγωνιζόμενο  είτε  τη  ματαίωση  του 
διαγωνισμού. Η απόφαση έκπτωσης λαμβάνεται σε βάρος του έκπτωτου και θα 
αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει αζημίως την εκτέλεση 
μέρους ή του συνόλου της σύμβασης, με έγγραφη γνωστοποίηση στον ανάδοχο. 
Στην  γνωστοποίηση  αυτή  προσδιορίζονται  οι  λόγοι  που  καθιστούν  αναγκαία 
την  αναστολή,  η  ημερομηνία  έναρξης  της,  καθώς  και  η  πιθανολογούμενη 
διάρκεια  της.  Από  την  ημερομηνία  έναρξης  της  αναστολής  ο  ανάδοχος 
απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών του υποχρεώσεων η εκπλήρωση των 
οποίων  έχει  ανασταλεί.  Οφείλει ωστόσο  να  λάβει  όλα  τα  ενδεδειγμένα  μέτρα 
για περιορισμό τυχόν δαπανών, είτε αυτού είτε της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η  αναθέτουσα  αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  καταγγείλει  και  να  λύσει 
οποτεδήποτε  τη  σύμβαση  με  τον  ανάδοχο  μετά  από  αιτιολογημένη  απόφαση 
του αρμόδιου οργάνου της και ανεξαρτήτως της εκ μέρους του παράβασης ή μη 
συμβατικών υποχρεώσεων ή συνδρομής ή μη υπαιτιότητας του αναδόχου. Στην 
περίπτωση  αυτή,  ο  ανάδοχος,  πέραν  της  αμοιβής  για  το  έργο,  υπηρεσία  ή 
προμήθεια που έχει εκτελέσει εμπροθέσμως και προσηκόντως μέχρι του χρόνου 
της  καταγγελίας,  δεν  δικαιούται  να  λάβει  κανένα  επιπλέον  ποσό  ως 
αποζημίωση,  εκτός  εάν  το  αρμόδιο  όργανο  του  της  αναθέτουσας  αρχής 
αποφασίσει την καταβολή εύλογης αποζημίωσης. 
 
Σε  περίπτωση  θανάτου,  περιορισμού  κατά  οποιονδήποτε  τρόπο  της 
δικαιοπρακτικής ικανότητας ή πτώχευσης του αναδόχου, εφόσον πρόκειται για 
φυσικό  πρόσωπο,  καθώς  και  σε  περίπτωση  λύσης,  πτώχευσης  ή  θέσης  σε 
αναγκαστική διαχείριση του αναδόχου, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, 
η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως από της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων. 
Σε  περίπτωση  που  ένα  εκ  των  γεγονότων  της  προηγουμένης  παραγράφου 
επέλθει στο πρόσωπο ενός από τα μέλη, φυσικό ή νομικό, που απαρτίζουν τον 
ανάδοχο  εφόσον  είναι  ένωση/κοινοπραξία,  τότε,  εάν  μεν  οι  υποχρεώσεις  οι  
απορρέουσες  από  τη  σύμβαση  μπορούν  να  εκπληρωθούν  από  τα 
εναπομείναντα  μέλη  του  αναδόχου,  η  σύμβαση  εξακολουθεί  να  υφίσταται ως 
έχει  και  να  παράγει  όλα  τα  έννομα  αποτελέσματα  της.  Στην  αντίθετη 
περίπτωση, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. 
 
Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης των όρων της συμβάσεως εναπόκειται 
στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 
 
18. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
Οι κάθε είδους εφαρμογές των δημιουργικών ιδεών θα αποτελέσουν ιδιοκτησία 
και  περιουσιακό  στοιχείο  της  Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.  η  οποία  θα  έχει  το  δικαίωμα  να  το 
επαναχρησιμοποιεί  ελεύθερα  και  για  απεριόριστο  χρόνο,  χωρίς  οποιαδήποτε 
πρόσθετη  οικονομική  επιβάρυνση  ή  υποχρέωση  της,  πέραν  των  οριζομένων 
στην παρούσα, έναντι του αναδόχου και έναντι παντός τρίτου.  
Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα για την με οποιοδήποτε τρόπο χρήση 
και  εκμετάλλευση  του  υλικού  αυτού  θα  ανήκουν  απεριορίστως  και 



 
 

αποκλειστικά  στην  Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.,  στην  οποία  θα  τα  εκχωρήσει  με  την  οικεία 
σύμβαση ο ανάδοχος,  χωρίς οποιοδήποτε πρόσθετο αντάλλαγμα προς  αυτόν ή 
τρίτους  εκ  μέρους  της  Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.,  καθόσον  το  αντάλλαγμα  αυτό  έχει 
συνυπολογιστεί  και  περιλαμβάνεται  στη  συμβατική  αμοιβή  του  αναδόχου, 
δηλώνοντας  στη  σύμβαση  ότι  ο  ανάδοχος  παραιτείται  σε  κάθε  περίπτωση 
παντός επί των παραπάνω σχετικού δικαιώματος. 
Όλο  το  υλικό  που  θα  παραχθεί  (οι  κάθε  είδους  εφαρμογές  των  δημιουργικών 
ιδεών)  θα παραδοθεί  στην  Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.  από  τον  ανάδοχο  ταυτόχρονα  με  τη  λήξη 
της Σύμβασης, και θα αποτελεί ιδιοκτησία τούτου, μη δυναμένου του αναδόχου 
ή  οποιουδήποτε  τρίτου  να  χρησιμοποιήσει  αυτά  χωρίς  την  έγκριση  της 
Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.. 
 
19. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
 
Η αμοιβή και τα πάσης φύσεως έξοδα του αναδόχου, στον οποίο θα ανατεθεί η 
εκτέλεση του έργου της προκήρυξης,   θα αντιστοιχεί στο ποσό της προσφοράς 
του  αναδόχου  εφόσον  αυτή  είναι  εντός  του  συνολικού  προϋπολογισμού  του 
έργου.  Δεν  θα  υπάρξει  οιαδήποτε  άλλη  αμοιβή  του  αναδόχου  ή  τρίτων 
απασχοληθέντων υπ΄ αυτού ή όχι, και γενικά πρόσθετη καταβολή σ΄ αυτόν από 
την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.  για αμοιβή  του και  για  τα  έξοδα και  τις  επί  μέρους  εργασίες  και 
γενικά για την εκτέλεση της συμβάσεως που θα υπογραφεί με την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.. 
 
Η  Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.  δικαιούται  να  αυξομειώσει  μέχρι  35%  τα  υπολογισθέντα  τ.μ. 
έκθεσης (με αντίστοιχη μείωση / αύξηση της αμοιβής) χωρίς ο ανάδοχος να έχει 
ουδεμία  περαιτέρω αξίωση γι αυτό. 
 
Η πληρωμή του Τιμήματος του Έργου θα γίνεται ως εξής: 
 
Είτε  μέσω  τραπεζικής  κατάθεσης  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  (Ε.Ε.Ε.Ε.Ε)  στον 
τραπεζικό  λογαριασμό  που  θα  υποδειχθεί  κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης 
από τον Ανάδοχο, είτε με την έκδοση ισόποσης δίγραμμης τραπεζικής επιταγής 
σε διαταγή του αναδόχου, κατόπιν προηγούμενης  έκδοσης στο όνομά της των 
νόμιμων  παραστατικών  (επιμερισμένα  ανά  προϋπολογισμό 
χρηματοδότησης του έργου, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 
4  της  παρούσας  διακήρυξης)  και  παράδοσής  τους    στην  Αναθέτουσα  Αρχή 
εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού παραλαβής 
από  την  αρμόδια  Επιτροπή  Παραλαβής  με  το  οποίο  θα  βεβαιώνεται    i)  η 
εμπρόθεσμη  κατασκευή  των  περιπτέρων  και  ii)  η  επιτυχής  ολοκλήρωση  της 
αποξήλωσης  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  σύμβασης  και  της  παρούσας 
διακήρυξης. 
 
20. ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Η  αξία  της  αμοιβής    του  Αναδόχου    θα    αναγράφεται    επί  των  νομίμων 
παραστατικών σε Ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ. 
 
 
 



 
 

21. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
1. Ενστάσεις και προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και 
με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Π.Δ. 118/07 και ο ν. 3886/2010, όπως 
εκάστοτε ισχύουν. 
2.  Επί  των  ενστάσεων  και  των  προδικαστικών  προσφυγών  αποφασίζει  το 
αρμόδιο  όργανο  της  Αναθέτουσας  Αρχής  κατόπιν  γνωμοδότησης    της 
πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων. 
 
22. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Καθ' όλη τη διάρκεια του Έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 
με  τις  υπηρεσίες  της Αναθέτουσας Αρχής,  υποχρεούται  δε  να  λαμβάνει  υπόψη 
του  οποιεσδήποτε  παρατηρήσεις  της  σχετικά  με  την  εκτέλεση  του  Έργου.  Ο 
Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρίσταται  σε  υπηρεσιακές  συνεδριάσεις  που 
αφορούν  το  Έργο  (τακτικές  και  έκτακτες),  παρουσιάζοντας  τα  απαραίτητα 
στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 
 
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση 
της  ισχύουσας  νομοθεσίας ως  προς  το  απασχολούμενο  από αυτόν  προσωπικό 
για  την  εκτέλεση  των  υποχρεώσεων  της  σύμβασης.  Σε  περίπτωση 
οποιασδήποτε  παράβασης  ή  ζημιάς  που  προκληθεί  σε  τρίτους  υποχρεούται 
μόνος αυτός προς αποκατάσταση της. 
 
Σε  περίπτωση  ανωτέρας  βίας,  η  απόδειξη  αυτής  βαρύνει  εξ'  ολοκλήρου  τον 
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε πέντε  εργάσιμες ημέρες από τότε που 
συνέβησαν  τα  περιστατικά  που  συνιστούν  την  ανωτέρα  βία  να  τα  αναφέρει 
εγγράφως  και  να  προσκομίσει  στην  υπηρεσία  τα  απαραίτητα  αποδεικτικά 
στοιχεία. 
 
23. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 
 
Ο ανάδοχος μετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη 
έγγραφη  συγκατάθεση  του  αρμοδίου  οργάνου  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  να 
αναθέσει  οποιοδήποτε  μέρος  ή  το  σύνολο  του  Έργου  υπεργολαβικά  σε  τρίτο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του. 
Σε  περίπτωση  αποδεδειγμένης  διακοπής  της  συνεργασίας  του  αναδόχου  με 
υπεργολάβο  /  υπεργολάβους,  η  εκτέλεση  του  Έργου  θα  συνεχίζεται  από  τον 
ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη/ υπεργολάβο με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του 
Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 
Σε  κάθε περίπτωση,  την πλήρη  ευθύνη για  την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει 
αποκλειστικά ο ανάδοχος. 
 
24. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της  Σύμβασης  αλλά  και  μετά  τη  λήξη  ή  λύση  αυτής,  ο 
Ανάδοχος  θα  αναλάβει  την  υποχρέωση  να  τηρήσει  εμπιστευτικές  και  να  μη 
γνωστοποιήσει  σε  οποιονδήποτε  τρίτο,  οποιαδήποτε  έγγραφα  ή  πληροφορίες 
που  θα  περιέλθουν  σε  γνώση  του  κατά  την  εκτέλεση  των  υπηρεσιών  και  την 



 
 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μην 
γνωστοποιήσει  μέρος  ή  το  σύνολο  του  Έργου  που  θα  εκτελέσει  χωρίς  την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
25. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
Ο ανάδοχος  του Έργου και  η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν  να  ρυθμίζουν 
φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
Επί  διαφωνίας,  κάθε  διαφορά  θα  επιλύεται  από  τα  ελληνικά  δικαστήρια  και 
συγκεκριμένα τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε 
το Ελληνικό. 
 
26. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Όλοι  οι  όροι  της  παρούσας  θεωρούνται  ουσιώδεις  επί  ποινή  ακυρότητας  της 
προσφοράς,  τυχόν  δε  παραβίασή  τους  από  τους  υποψηφίους  ή  διατύπωση 
επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων κατά την υποβολή της προσφοράς, οδηγεί σε 
αποκλεισμό τους από το διαγωνισμό. 
Όλα τα στοιχεία,   που  υποβάλλονται στο  πλαίσιο του  παρόντος διαγωνισμού 
θεωρούνται  δεσμευτικά για τους υποψηφίους. 
Γίνονται  δεκτές  προσφορές  μόνο  για  το  σύνολο  των  προκηρυχθεισών 
υπηρεσιών. 
Η  Αναθέτουσα  Αρχή  επιφυλάσσεται,  εφόσον  το  επιθυμεί,  να    κάνει 
δειγματοληπτικούς  ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν 
από τους υποψηφίους. 
Από  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  και  σε  κάθε  φάση  της  διαδικασίας  αυτού 
τεκμαίρεται   αμάχητα   η   πλήρης   αποδοχή   εκ   μέρους  του υποψηφίου όλων 
των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο 
σύνολό τους. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και 
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη 
σχετική  διαδικασία,  χωρίς  ουδεμία  υποχρέωση  για  καταβολή  αμοιβής  ή 
αποζημίωσης  εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 
Οι υποψήφιοι  δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με 
τη  σύνταξη  και  υποβολή  των  στοιχείων  που  αναφέρονται  στην  παρούσα, 
Φακέλων, Προσφοράς κλπ. 
 
Συμπληρωματικοί/Διευκρινιστικοί όροι: 
 
Ο  ανάδοχος  αναλαμβάνει  σε  συνεργασία  με  την  Aναθέτουσα  Αρχή  να 
επικοινωνήσει με τους εκθέτες και αφού τους δώσει λεπτομερείς διαστάσεις και 
προδιαγραφές  εκτύπωσης  να  συλλέξει  το  φωτογραφικό  υλικό  το  οποίο  θα 
τοποθετήσει σε κάθε περίπτερο εκθέτη.  
 
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  στην  τροποποίηση  ή  και  δημιουργία  μακετών  σε 
υψηλή ανάλυση για τις εκτυπώσεις. 
 



 
 

1.  Στη  σύμβαση  που  θα  υπογραφεί  μεταξύ  της  Ε.Ε.Ε.Ε.Ε  και  του  αναδόχου  θα 
ισχύσουν  οι  παρακάτω  όροι,  ακόμη  και  αν  δεν  περιληφθούν  στο  κείμενο  της 
σύμβασης : 
α.  Ο  ανάδοχος  θα  είναι  υπεύθυνος  έναντι  της  Ελληνικής  Εταιρείας 
Επενδύσεων  &  Εξωτερικού  Εμπορίου  ΑΕ  για  την  άρτια  εκπλήρωση  των 
υποχρεώσεών  του,  η  οποία  θα  είναι  σύμφωνη με  τους  κανόνες  της  επιστήμης 
και της τεχνικής και με την παροχή του οφείλει να εξασφαλίζει την ποιότητα της 
παρουσίας  της    Ελληνικής  Εταιρείας  Επενδύσεων  &  Εξωτερικού  Εμπορίου  ΑΕ 
και των εκθετών στην παραπάνω Διεθνή Έκθεση Τροφίμων‐Ποτών  SIAL PARIS 
2014 στο Παρίσι από 19 ‐ 23.10.2014όσο και την νομιμότητα της, άλλως, μπορεί 
να καταπέσει υπέρ της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. κατά την αδέσμευτη κρίση του, η εγγύηση της 
καλής  εκτέλεσης  ως  ποινική  ρήτρα  υπέρ  της  Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.  και  σε  βάρος  του 
αναδόχου,  ενώ  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  επί  πλέον  σε  πλήρη  αποζημίωση  της 
Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. για οποιοδήποτε είδος ζημίας ήθελε υποστεί. 
β.  Από  τις  συμβάσεις  και  τις  οποιεσδήποτε  σχέσεις  του  αναδόχου  με  τους 
τρίτους  που  αφορούν  άμεσα  ή  έμμεσα  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  με  την 
Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.,  ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει η Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.  έναντι 
των τρίτων αυτών, του αναδόχου βαρυνομένου αποκλειστικά με κάθε φύσεως  
αμοιβές,  αποδοχές,  αποζημιώσεις  και  γενικά  με  κάθε  φύσεως    συγγενικά  και 
πνευματικά  δικαιώματα,  δαπάνη  δική  του  ή  τρίτων  που  θα  αφορά  με 
οποιοδήποτε  τρόπο,  άμεσα  ή  έμμεσα,    την  εκτέλεση  της  συμβάσεως  με  την 
Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.  και  τις  οποίες  δαπάνες,  απαιτήσεις  τρίτων  κ.λ.π.  υποχρεούται  να 
καταβάλει ο ανάδοχος. Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο ανάδοχος 
υπέχει έναντι της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε 
ζημία της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε, αν ο τρίτος ήθελε τυχόν στραφεί κατά της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. και να 
επιτύχει  δικαστικώς  την  ικανοποίηση  των απαιτήσεών  του από  την  Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., 
παράλληλα δε ο ανάδοχος , προσεπικαλούμενος από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., υποχρεούται 
να  ασκήσει  κύρια,  άλλως  πρόσθετη  παρέμβαση  υπέρ  της  Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.  σε 
οποιαδήποτε σχετική δίκη και να καταβάλει στην Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. όλες τις δαπάνες για 
τη δίκη της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. 
Τις  αυτές  υποχρεώσεις  υπέχει  ο  ανάδοχος  έναντι  της  Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.  και  για 
οποιαδήποτε ζημία, σε πρόσωπα ή πράγματα, ήθελε προκληθεί από τον ανάδοχο 
και τα όργανα αυτού κατά την εκτέλεση της συμβάσεως του με την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. ή 
με  αφορμή  αυτή,  ευθυνόμενος  αυτός  αποκλειστικά  σε  αποκατάσταση  κάθε 
θετικής ή αποθετικής ζημίας περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης σε βάρος 
οιουδήποτε  τρίτου.  Παράβαση  οιασδήποτε  των  ανωτέρω  υποχρεώσεων  του 
αναδόχου  έναντι  της  Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.  θα  επιφέρει  σε  βάρος  του  την  καταγγελία  της 
σύμβασης από  την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.  ,την κατάπτωση της  εγγυητικής  επιστολής καλής 
εκτέλεσης και την αποκατάσταση από τον ανάδοχο κάθε ζημίας.  
γ. Ο ανάδοχος θα υποχρεούται  να  εκτελέσει  το  έργο σύμφωνα με    τους όρους 
της προκήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με την προσφορά του, όπως αυτή 
θα γίνει δεκτή με την κατακυρωτική   απόφαση της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., με  τους κανόνες 
της  Επιστήμης  και  της  Τέχνης  και  με  τους  όρους  της  σύμβασης  που  θα 
υπογραφεί,  κατά  τρόπο  που  να  εξυπηρετούνται  τα  συμφέροντα  της  Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. 
και  να  εκπληρώνεται  με  τον  αποτελεσματικότερο  τρόπο  το  αντικείμενο  της 
παρούσας σύμβασης. 
δ.  Η  Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.  δεν  γνωρίζει  οποιαδήποτε  άλλη  ενέργεια  του  αναδόχου  πέραν 
αυτών  που θα καθοριστούν με την σύμβαση. 



 
 

ε. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμβάλλεται  με τους υπεργολάβους που 
έχει περιλάβει δεσμευτικά στις αρχικές προτάσεις του. 
ζ.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  υποβάλει  έγκαιρα  προς  τις  διοργανώτριες 
εταιρείες της παραπάνω Διεθνούς  Έκθεσης  , όλα τα απαραίτητα έγγραφα  και 
φόρμες που αφορούν στην συμμετοχή της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., στην χορήγηση άδειας  των 
κατασκευαστών  για  ειδικές  εγκαταστάσεις,  κατασκευές,  μεταφορές, 
καταλληλότητα υλικών κ.λπ. δεόντως συμπληρωμένα. 
η.  Η  σύμβαση  που  θα  υπογραφεί  θα  είναι  σύμβαση  προσχώρησης  για  τον 
Ανάδοχο και θα βασίζεται στους όρους της παρούσης. 
 
27. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
Γίνεται  μνεία  ότι  η  παρούσα  Προκήρυξη  συνοδεύεται  από  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  που 
περιλαμβάνει : 
 
Α. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
Β. Υπόδειγμα  εγγυητικής καλής εκτέλεσης 
Γ. Χώροι της  Αίθουσας των περιπτέρων  Δ.Ε.  SIAL PARIS 2014 στο Παρίσι από 
19 ‐ 23.10.2014 
Δ. Σχέδιο Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 
 
Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΕΚΔΟΤΗΣ ……………………… Ημερομηνία έκδοσης ……. 
 
ΠΡΟΣ :  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ  
Διεύθυνση  Μητροπόλεως 3,  Τ.Κ. 10557   ΑΘΗΝΑ 
Εγγύησή μας υπ’ αριθμ ……………………..  για ΕΥΡΩ …………………. 
Σας  γνωρίζουμε  ότι  εγγυώμεθα  προς  εσάς  με  την  παρούσα,  ανέκκλητα  και 
ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως, 
μέχρι  του  ποσού  των  ΕΥΡΩ  ……………………….  για  την  Εταιρεία 
…………………………………… οδός ……………… αριθμός ……... ή σε περίπτωση Ένωσης 
(Κοινοπραξίας) για την Εταιρεία 1) ………………. 
και 2) ………………………. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις  ολόκληρο  υπόχρεων  μεταξύ  τους,  εκ  της  ιδιότητάς  τους  ως  μελών  της 
Ένωσης  (Κοινοπραξίας),  για  τη συμμετοχή  της στο  διενεργούμενο  διαγωνισμό 
σας της …………………. ή τυχόν επανάληψή του, για την ανάθεση του σχεδιασμού 
της  κατασκευής,  της  διακόσμησης,  του  εξοπλισμού  και  της  αποξήλωσης  των 
περιπτέρων   και  λοιπών χώρων στη Δ.Ε. Τροφίμων‐Ποτών                         Δ.Ε.   SIAL 
PARIS 2014  στο Παρίσι  από 19   23.10.2014  )  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ. 
………………….. προκήρυξής σας. 
Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τις  από  τη  συμμετοχή  στον  παραπάνω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο 
της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης 
και  κατάθεση  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  των  όρων  της,  στην  περίπτωση 
ανάθεσης του Έργου σε αυτήν. 
Το  παραπάνω  ποσό  βρίσκεται  στη  διάθεσή  σας  και  θα  καταβληθεί,  ολικά  ή 
μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση 



 
 

και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεώς σας, μέσα σε τρείς (3) μέρες 
από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,   το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………. ή ………………………….. 
(Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για 
τον  οποίο  εκδόθηκε).  (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ  :  ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ  ΜΙΑ  ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΔΥΟ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ). 
Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  αυτής  θα  παραταθεί  εφόσον  ζητηθεί  από  την 
υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζά μας. 
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  
ΣΗΜ.: Σε περίπτωση εγγύησης υπέρ κοινοπραξιών ή συμπράξεων παρεχόντων 
υπηρεσίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τόσο  η εγγύηση συμμετοχής, όσο 
και  η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  εκδίδεται  υπέρ  όλων  των  μελών  της 
Κοινοπραξίας ή της σύμπραξης και καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών 
της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης. 
 
Β. Υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης 

 
Αριθμός σύμβασης: 
 

ΕΚΔΟΤΗΣ: .................................................................................................................………… 
Ημερομηνία έκδοσης: .................................................................................................………… 
 
Προς : Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου» 
             Μητροπόλεως 3, Αθήνα. 
 
Εγγύηση μας υπ’ αρ……………… για ευρώ …………………. 
Αναφερόμενοι  στη  σύμβαση,  η  οποία  πρόκειται  να  υπογραφεί  μεταξύ  της 
εταιρείας  με  την  επωνυμία  «Ελληνική  Εταιρία  Επενδύσεων  και  Εξωτερικού 
Εμπορίου» και  της  εταιρείας…….………………, με  έδρα………..…..  ,  οδός ………………..., 
αρ….,  Τ.Κ.  …………  (αναγράφονται  τα  πλήρη  στοιχεία  της  επωνυμίας  και  της 
ταχυδρομικής διεύθυνσης)  
{ή εναλλακτικά, αν πρόκειται περί ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών, 
μεταξύ της «Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου» και της 
κοινοπραξίας των εταιρειών  α) ……..….………., με έδρα……………..…, οδός………………, 
αρ….,  Τ.Κ. …….,  και    β) ……..……….,  με  έδρα………………,  οδός………………,  αρ….,  Τ.Κ. 
………}, 
η  οποία  σύμβαση  θα  καλύπτει  την  εκτέλεση  του  έργου 
«……………………………………………  ……………………………………………………………», 
συνολικής  αξίας  ευρώ………………………  και  ότι  σύμφωνα  με  σχετικό  όρο  στη 
σύμβαση αυτή η  εταιρεία  (ή    ένωση  ή  κοινοπραξία)  υποχρεούται  να  καταθέσει 
εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  ποσού  ίσου  προς…………………….ευρώ,  δηλώνουμε  ότι 



 
 

εγγυώμεθα  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της 
διαιρέσεως  και  διζήσεως,  προς  την  «Ελληνική  Εταιρία  Επενδύσεων  και 
Εξωτερικού Εμπορίου» υπέρ της εταιρείας …………………………. {ή, εναλλακτικά, σε 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών, υπέρ της εταιρείας α) ……………. και 
υπέρ  της  εταιρείας  β)  …………….    ή  υπέρ  της  κοινοπραξίας  των  εταιρειών  α) 
……………………  και  β)  ………………….},  μέχρι  του  ποσού  των 
ΕΥΡΩ……………………………….……………………..……………………, για την καλή, εκ μέρους 
της  παραπάνω  εταιρείας  (ή  ενώσεως  εταιρειών  ή  κοινοπραξίας  εταιρειών) 
εκτέλεση  του  έργου  που  περιγράφεται  στη  σχετική  σύμβαση,  καθώς  και  των 
όρων της σχετικής σύμβασης. 
Το  παραπάνω  ποσό  βρίσκεται  στη  διάθεσή  σας  και  θα  καταβληθεί,  ολικά  ή 
μερικά,  χωρίς  οποιαδήποτε  εκ  μέρους  μας  αντίρρηση,  αμφισβήτηση  ή  ένσταση 
και  χωρίς  έρευνα  του  βάσιμου  ή  μη  της  απαιτήσεώς  σας,  μέσα  σε  τρεις  (3)  
ημερολογιακές ημέρες μετά από έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου, το οποίο βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία…………….  
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………  
Ως  εκδότες  της  εγγύησης,  δηλώνουμε  ότι  υποχρεούμαστε  να  προβούμε  στην 
παράταση της  ισχύος της παρούσας εγγύησης, σε περίπτωση που αυτό  ζητηθεί 
από την «Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου» με έγγραφο 
που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  
 
ΣΗΜ.:  Σε  περίπτωση  εγγύησης  υπέρ  κοινοπραξιών  ή  συμπράξεων  παρεχόντων 
υπηρεσίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τόσο   η εγγύηση καλής  εκτέλεσης 
εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης και καλύπτει 
τις υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης.» 
 
Γ. Χώροι της  Αίθουσας των περιπτέρων  Δ.Ε.  SIAL PARIS 2014 στο Παρίσι 
από 19  23.10.2014 
 
Ως στο παρόν πρακτικό συνημμένοι. 
 
Δ. Σχέδιο Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 
 
Τέλος,  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  ομόφωνα  ενέκριναν  το  κάτωθι  Σχέδιο  Σύμβασης 
Παροχής  Υπηρεσιών  Μελέτης,  Σχεδιασμού,  Κατασκευής  και  Αποξήλωσης 
εθνικού Περιπτέρου. 
 
« 

Δ. ΣΧΕΔΙΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Μελέτης, Σχεδιασμού, Κατασκευής και Αποξήλωσης εθνικού περιπτέρου 
 

Στην Αθήνα σήμερα την ___________________   2014 και στην έδρα (οδός Μητροπόλεως αριθ. 
3)  της  ανώνυμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «Ελληνική  Εταιρεία  Επενδύσεων  και 
Εξωτερικού Εμπορίου», και με διακριτικό τίτλο «Enterprise Greece» 
ΜΕΤΑΞΥ: 



 
 

α) Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», και με διακριτικό τίτλο «ENTERPRISE GREECE», που εδρεύει 
στην Αθήνα και επί της οδού Μητροπόλεως, αρ. 3, Τ.Κ. 10557, με Α.Φ.Μ.094439436, Δ.Ο.Υ  
ΦΑΕ  Αθηνών,  (στο  εξής  καλουμένης  «Αναθέτουσα  Αρχή»  ή  «Enterprise  Greece»)    και 
εκπροσωπείται  νόμιμα    για  την  υπογραφή  του  παρόντος  από  τον/τους 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
β)  της  εταιρείας  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  που  εδρεύει  στην 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ,  οδός  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ,  η  οποία  νόμιμα  εκπροσωπείται 
στην  παρούσα  από  τον  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  βάσει  του  από  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
ΦΕΚ ΑΕ/ΕΠΕ, αρ. φύλλου   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ   και που θα αποκαλείται στο εξής για λόγους 
συντομίας Ανάδοχος, 
αφού έλαβαν υπόψη τους: 

• Το  γεγονός  ότι  η  Αναθέτουσα  Αρχή,  στο  πλαίσιο  των  καταστατικών 
αρμοδιοτήτων  της  και  προς  επίτευξη  των  σκοπών  της,  έχει  αναλάβει,  μεταξύ 
άλλων,  την  οργάνωση  της  εθνικής  συμμετοχής  σε  διεθνείς  εκθέσεις  του 
εξωτερικού. 

• Την  από  272/2172014  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Εταιρείας, 
δυνάμει  της  οποίας  εγκρίθηκε  ο  σχετικός  προϋπολογισμός  και  η  διενέργεια 
ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του 
έργου  μελέτης,  σχεδιασμού,  κατασκευής  και  αποξήλωσης  Εθνικού  Περιπτέρου, 
στο  πλαίσιο  της  Ελληνικής  συμμετοχής  στη  Διεθνή  Έκθεση  SIALPARIS  2014,  η 
οποία θα λάβει χώρα από 19 έως 23 Οκτωβρίου 2014 στο Παρίσι, με κριτήριο τη 
συμφερότερη από τεχνικοοικονομικής απόψεως προσφορά. 

• Το  γεγονός  ότι  στο  πλαίσιο  της  ίδιας  Διεθνούς  Έκθεσης  θα  υλοποιηθεί  το 
Πρόγραμμα  Προβολής  Κατεψυγμένων  Αλιευμάτων  (εφεξής  «Πρόγραμμα»),  στο 
οποίο η  ελληνική συμμετοχή θα  εκπροσωπείται με περίπτερο  επιφάνειας 60  τμ, 
διαμορφωμένο σύμφωνα με την ταυτότητα του προγράμματος, που θα βρίσκεται 
στο  χώρο  του  συνολικού  Ελληνικού  Περιπτέρου  και  θα  έχει  ως  σήμανση  το 
λογότυπο του Προγράμματος.  

• Το  αποτέλεσμα  του  διεθνούς  ανοικτού  διαγωνισμού,  που  κατακυρώθηκε  και 
εγκρίθηκε, με την υπ’ αριθ. ……………………………………….. απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  υπέρ  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία 
……………………………………….  ενταύθα  δεύτερη  συμβαλλόμενη,  σύμφωνα  με  τους 
όρους  της  υπ’  αρ. ………………………………  αναλυτικής  διακήρυξης  και  με  βάση  την 
προσφορά που κατέθεσε η εταιρεία αυτή.(«απόφαση κατακύρωσης») 

• Τη δήλωση της ανωτέρω εταιρείας, που στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος», ότι 
έλαβε  πλήρη  γνώση  όλων  των  προαναφερομένων  διοικητικών  εγγράφων  και 
διαδικασιών, ως και των όρων οι οποίοι περιλαμβάνονται σε αυτά, αποδεχόμενη 
ανεπιφύλακτα αυτούς. 

 
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: 
ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Αντικείμενο  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  η  ανάθεση  στην  ανάδοχο  του  έργου 
του σχεδιασμού,  της  κατασκευής,  της  παροχής  του  πάσης  φύσεως  εξοπλισμού, 
της  διακόσμησης  και  μετά  το  πέρας  της  Έκθεσης  της  αποξήλωσης  και 
απομάκρυνσης  των  περιπτέρων  από  τους  εκθεσιακούς  χώρους,  στην  Διεθνή 
Έκθεση ΤροφίμωνΠοτών: SIALPARIS 2014, που θα λάβει χώρα στο Παρίσι από 19.10 
μέχρι 23.10.2014 στο πλαίσιο της Ελληνικής Συμμετοχής, καθώς επίσης και της παροχής 
όλων  των  απαραίτητων  συναφών  υπηρεσιών  κατά  τη  διάρκεια  της  ανωτέρω  έκθεσης, 
όπως περιγράφεται στο ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αρ.ΧΧΧΧ/2014 της «Ελληνικής Εταιρείας 
Επενδύσεων  και  Εξωτερικού  Εμπορίου  Α.Ε»,  στην    ΧΧΧΧΧΧ2014  Απόφαση  του 
Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 



 
 

Α.Ε»,  στην  παρούσα  σύμβαση  και  στην  προσφορά  της  ΑΝΑΔΟΧΟΥ,  η  οποία  αποτελεί 
ενιαίο και αναπόσπαστο σώμα της παρούσας. 

 
2. Η διαμόρφωση των  ελληνικών περιπτέρων θα πραγματοποιηθεί προς  το σκοπό 
της προβολής τόσο της ελληνικής ταυτότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
στον τομέα τροφίμων και ποτών, όσο και των εκθεμάτων και της εταιρικής ταυτότητας 
των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στα Ελληνικά περίπτερα. 
 
3. Ως εκ τούτου, τα Ελληνικά  Περίπτερα θα πρέπει:  
 
Να είναι λειτουργικά, εντυπωσιακά και σύγχρονης αισθητικής. 
Να είναι αναγνωρίσιμα από τους επισκέπτες, των οποίων να προσελκύουν το ενδιαφέρον. 
Να  προσιδιάζουν  στο  πνεύμα  της  συγκεκριμένης  Έκθεσης  και  της  Ελληνικής 
φυσιογνωμίας.  
Να ανταποκρίνονται στους στόχους της Ελληνικής συμμετοχής. 
 
4. Περαιτέρω,  η  ανάδοχος  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  της  αποξήλωσης  του 
περιπτέρου,  μετά  το  πέρας  της  κάθε  έκθεσης,  και  της  ανάληψης  των  υλικών  της 
κατασκευής και του εξοπλισμού του περιπτέρου από τον εκθεσιακό χώρο. 
 
5. Το  ελληνικό  περίπτερο,  το  οποίο  θα  καταλαμβάνει  επιφάνεια  2.646  τμ 
κατανεμημένο σε αίθουσες κατά τα ανωτέρω, πρέπει να προβλέπει: 
 
α. Χώρο Γραφείου ΠληροφοριώνReception   
Ο  χώρος  αυτός,  μέγιστης  επιφανείας  100  τ.μ.,  θα  εξοπλισθεί  με  μεγάλο  πάγκο 
πληροφοριών  και  ανάλογα  καθίσματα.  Ο  πάγκος  εσωτερικά  θα  έχει  ράφια  για 
αποθήκευση  έντυπου  υλικού  προς  διανομή,  ντουλάπια  με  ράφια  και  κλειδαριά,  θήκες 
εδάφους  για  τοποθέτηση  διαφημιστικών  εντύπων,  καθιστικό  επισκεπτών,  πρίζες  για 
παροχές ηλεκτρικού ρεύματος  και ό,τι άλλο κρίνει σκόπιμο η Αναθέτουσα Αρχή, στο άνω 
πλαίσιο. 
Ο  χώρος θα  εξοπλισθεί με 2  οθόνες LED,  τις  οποίες  ο Ανάδοχος θα προμηθευτεί  και θα 
τοποθετήσει αντίστοιχα. 
Ο Ανάδοχος θα εκτυπώσει και θα επενδύσει τους τοίχους του Γραφείου με το λογότυπο 
της ENTERPRISE Greece. 
 
 
β. Εστιατόριο στο Block A 
Διαμόρφωση και κατασκευή χώρου εστιατορίου περίπου  200  τετρ. μέτρων (διαστάσεων 
που  να  περιλαμβάνει  χώρο  παρασκευής  φαγητού  χωρίς  εξοπλισμό  εστίασης  με 
αντιολισθητικό  πάτωμα  και  χώρο  φιλοξενίας  πλήρως  επιπλωμένο.  O  χώρος  του 
Εστιατορίου θα εξοπλισθεί πλήρως από τον Ανάδοχο με τον σχετικό εξοπλισμό, ο οποίος 
θα περιγράφεται λεπτομερώς.   
 
γ.  Κουζίνες  εξυπηρέτησης  εκθετών  (2  τουλάχιστον στo HALL 2)  και    χωριστά 2 
Αποθήκες max 32 τ.μ. 
 
Ο Ανάδοχος θα εξοπλίσει τις Κουζίνες και τις Αποθήκες του Περιπτέρου με: 
• 1  νεροχύτη,  1  μικρό  ταχυθερμοσίφωνα  για  παροχή  ζεστού  νερού,  πάγκους  
εργασίας, ράφια βάθους 30 εκατ. περιμετρικά και επάνω από το νεροχύτη, 2 πρίζες σούκο 
(σε κάθε κουζίνα). 
• Επίσης ο εργολάβος θα προμηθευτεί και θα τοποθετήσει 1 μεγάλο ψυγείο σε κάθε 
κουζίνα, από 5 καφετιέρες, και επαγγελματικό πλυντήριο ποτηριών και πιάτων.  
• Οι χώροι θα έχουν πόρτες και θα κλειδώνουν. 



 
 

Οι  Αποθήκες θα είναι εξοπλισμένες με ντουλάπι πολλαπλών θέσεων φύλαξης, κλειδαριές 
και περιμετρικά ράφια ικανά να φέρουν κιβώτια και βαριά αντικείμενα. 
 
δ. Περίπτερο Υποστήριξης Εκθετών  
Θα  διαμορφωθεί  1  περίπτερο  για  την  υποστήριξη  των  εκθετών,  επιφάνειας  15  τμ  το 
οποίο θα είναι εξοπλισμένο με: 
• Κουζίνα  –  αποθήκη  στην  οποία  θα  υπάρχουν: 1  νεροχύτης,  1  πάγκος  εργασίας, 
ράφια βάθους 30 εκατ. περιμετρικά και επάνω από το νεροχύτη, 2 πρίζες σούκο, 1 μεγάλο 
ψυγείο, 1 επαγγελματικό πλυντήριο ποτηριών 
• 1  τραπεζάκι στρογγυλό με 4 καθίσματα  
• 1 ψηφιακή εκτύπωση  
• Επιγραφή και λογότυπο στη μετώπη του stand 
• 1 2 πρίζες σούκο 
• 1 καλόγερο για το κρέμασμα των ρούχων, 1 καλάθι αχρήστων 
• 1 θήκη για έντυπα  
 
ε. Αποθήκες 
Θα κατασκευασθούν σε κάθε ατομικό σταντ αποθήκες με πόρτες που κλειδώνουν και θα 
είναι εξοπλισμένες με ράφια. 
 
στ. Δάπεδο   
Ο Ανάδοχος θα επενδύσει την επιφάνεια του δαπέδου με μοκέτα μπλε χρώματος υψηλής 
ποιότητας.  
 
ζ. Φωτισμός 
Ο  φωτισμός  θα  αποτελείται  από  προβολείς  ιωδίνης  (1  σποτ  100W  για  κάθε  1,5  τμ 
τουλάχιστον) 
 
η. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 
Στα  σημεία  ρευματοληψίας  του  περιπτέρου,  ο  Ανάδοχος  θα  τοποθετήσει  πίνακες 
διανομής, εφοδιασμένους με τις απαραίτητες ασφάλειες και διακόπτες. 
Η όλη εγκατάσταση θα πρέπει να είναι γειωμένη και εξοπλισμένη με τα απαραίτητα κυτία 
διανομής και οι διακλαδωτήρες να είναι αφανείς. 
Ο πίνακας θα φέρει τόσους διακόπτες παροχής ρεύματος, όσες και οι επί μέρους γραμμές 
του περιπτέρου. 
Γενικά  η  όλη  εργασία  πρέπει  να  είναι  απόλυτα  σύμφωνη  με  τους  Κανονισμούς  της 
Έκθεσης. 
 
 
 
θ. Σήμανση Ελληνικού Περιπτέρου  
Επιγραφές αναλόγου μεγέθους  για  την  ευκρινή αναγνώριση  του περιπτέρου μέσα στην 
αίθουσα  θα  είναι  υπερυψωμένες  (σύμφωνα  με  τους  Κανονισμούς  της Έκθεσης)  και  θα 
υποδηλώνουν την Ελληνική ταυτότητα. 
 
Για τις συμμετέχουσες επιχειρήσειςεκθέτες  ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει αυτοκόλλητα με το 
λογότυπο τους τα οποία θα τοποθετηθούν στα information desks. 
 
ι. Διακοσμητικά στοιχεία και γραφικά 
Διακοσμητικά στοιχεία και γραφικά θα πλαισιώνουν τη μελέτη και θα τοποθετηθούν σε 
σημεία που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. 
Οι  δαπάνες  εκτύπωσης  των  λογοτύπων  και  του  branding  του  ελληνικού  περιπτέρου 
βαρύνουν την Ανάδοχο εταιρία. 
 



 
 

ια. Ατομικά σταντς 
Για κάθε ατομικό stand 9 τετραγωνικών μέτρων θα προβλέπεται: 
• 1  τραπεζάκι στρογγυλό με 4 καθίσματα  
• 1 πάγκος  γευσιγνωσίας (info counter)  
• 1  βιτρίνα, κύβοι, ράφια κ.λ.π. 
• 1 μικρή αποθήκη με πόρτα που κλειδώνει (1,00μ.Χ1,00μ.) 
Θα δοθεί σχέδιο βιτρίνας ανάλογα με τις κατηγορίες εκθεμάτων. 
• 1 ψηφιακή εκτύπωση ανά εκθέτη 
• Επιγραφή  με  την  επωνυμία  της  επιχείρησης  και  λογότυπό  της  στη  μετώπη  του 
stand ή στο όπισθεν τοιχίο. Τα γωνιακά stands θα έχουν από 1 επιγραφή και 1 λογότυπο 
σε κάθε πρόσοψη. 
• 1 2 πρίζα σούκο 
• 1 καλόγερο για το κρέμασμα των ρούχων, 1 καλάθι αχρήστων 
• 1 θήκη για έντυπα  
 
6. Ο εξοπλισμός θα αυξάνεται πολλαπλασιαστικά ανάλογα με το μέγεθος του stand 
που θα έχει κάθε εταιρεία. 
 
7. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνήσει με όλους τους εκθέτες και θα φροντίσει 
για τις ανάγκες σε εξοπλισμό κάθε εκθέτη μετά από συνεννόηση μαζί του. 
 
8. Θα  πρέπει  να  προταθούν  σχεδιαστικές  εφαρμογές  για  stands  επιφάνειας  9τ.μ., 
12τ.μ., 16τ.μ., 20τ.μ., 30τ.μ.,  50τ.μ., 60τ.μ., και island stand 100120τ.μ. 
 
9. Θα  προταθεί  η  εφαρμογή  για  ομαδικά  stands  σε  ξεχωριστό  block.  Ο  ελάχιστος 
εξοπλισμός που θα έχουν τα ομαδικά stands θα είναι ένα counter ανά εκθέτη, 1 τραπέζι με 
καρέκλα, 1 βιτρίνα για κάθε εκθέτη, επωνυμίες των εκθετών και λογότυπα καθώς και ό,τι 
άλλο κρίνει απαραίτητο η Αναθέτουσα Αρχή. Θα υπάρχουν  επίσης ντουλαπάκια που θα 
κλειδώνουν για εξυπηρέτηση των εκθετών, καθώς και αποθήκη. 
 
10. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούρια ή μεταχειρισμένα αρίστης 
ποιότητας. Θα μεταφερθούν με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου στον Εκθεσιακό χώρο. 
Η συντήρηση και η αντικατάσταση των τυχόν φθαρμένων υλικών κατά την διάρκεια της 
Έκθεσης  βαρύνει τον Ανάδοχο. 
 
11. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 

Το  περίπτερο  του  προγράμματος  των  κατεψυγμένων  αλιευμάτων  καταλαμβάνει 
χώρο 60 τμ. και θα έχει τις παρακάτω προδιαγραφές: 
 
1. Κατασκευή 
Περιμετρική  δομή  περιπτέρου  με  ύψος  τοίχων  σύμφωνο  με  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές που ορίζει η έκθεση.   
2.Χώρος συναντήσεων και ενημέρωσης επισκεπτών 
Ο χώρος  θα εξοπλισθεί με:  

− πάγκο πληροφοριών και 1  κάθισμα  (σκαμπό). Ο πάγκος  εσωτερικά θα έχει ράφια 
για αποθήκευση έντυπου υλικού που θα διανέμεται,  

− πάγκο, ύψους 70 cmμε προστατευτικό τζάμι, για γευσιγνωσία με εσωτερικά ράφια 
για  αποθήκευση  ειδών  όπως  δίσκοι  σερβιρίσματος,  πιάτα,  μαχαιροπήρουνα, 
χαρτοπετσέτες, απορρίμματα 

− 6 τραπέζια με καρέκλες για επιχειρηματικές συναντήσεις 
− 2 καταψύκτες – βιτρίνα  
− 2 stand για τοποθέτηση έντυπου υλικού 
− Οθόνη πλάσματος 50 ιντζών 



 
 

− DVD Players 
3. Κουζίνα – Αποθήκη  
Ο χώρος κουζίνας – αποθήκης θα είναι σχεδιασμένος με τρόπο που θα εξυπηρετεί 
την πρόσβαση στον  πάγκο γευσιγνωσίας. 
Θα εξοπλιστεί με 1 μεγάλο ψυγείο, 1 νεροχύτη, μικρό ταχυθερμοσίφωνα για παροχή 
ζεστού  νερού,  2  καφετιέρες  καθώς  και  πάγκο  εργασίας,  ράφια  ικανά  να  φέρουν 
κιβώτια  και  βαριά  αντικείμενα,  πρίζες  σούκο  καθώς  και  παροχή  τριφασικού 
ρεύματος για σύνδεση φούρνου.  
Επίσης,  στο  χώρο  θα πρέπει  να  προβλεφθούν  κρεμάστρες  πολλών  θέσεων,  κάδοι 
απορριμμάτων,   ντουλάπι πολλαπλών θέσεων φύλαξης με πόρτες που κλειδώνουν.  
Η πρόσβαση στο χώρο θα εξασφαλίζεται διά μέσου θυρών που κλειδώνουν. 
4. Δάπεδο 
Για  την  επίστρωση  του  δαπέδου,  η  οποία  θεωρείται  απαραίτητη,  θα 
χρησιμοποιηθούν υλικά όπως παρκέ από απομίμηση ξύλου ή laminate.  
Τα  υλικά  που  θα  χρησιμοποιηθούν  θα  πρέπει  να  είναι  κατάλληλα  για  χρήση  σε 
εκθέσεις. 
5. Φωτισμός 
Ο  φωτισμός  θα  αποτελείται  από  προβολείς  ιωδίνης  (π.χ  ισχυρά,  χαμηλής 
κατανάλωσης φωτιστικά, τα οποία να αποδίδουν «ψυχρό » φωτισμό  κ.λ.π) .   
6. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 
Στα σημεία ρευματοληψίας του περιπτέρου, ο εργολάβοςανάδοχος θα τοποθετήσει 
πίνακες διανομής, εφοδιασμένους με τις απαραίτητες ασφάλειες και διακόπτες. 
Η όλη εγκατάσταση θα πρέπει να είναι γειωμένη και εξοπλισμένη με τα απαραίτητα 
κυτία διανομής και οι διακλαδωτήρες να είναι αφανείς. 
Ο  πίνακας  θα φέρει  τόσους  διακόπτες  παροχής  ρεύματος,  όσες  και  οι  επί  μέρους 
γραμμές του περιπτέρου. 
7. Επιγραφές υπερυψωμένες (με τα logos του προγράμματος που θα δοθούν 
από την Enterprise Greece). 
Επιγραφές ανάλογου μεγέθους για την ευκρινή αναγνώριση του περιπτέρου μέσα 
στην  αίθουσα  υπερυψωμένες  (σύμφωνα  με  τους  Κανονισμούς  της  Έκθεσης)  ή 
αναρτημένες  από  την  οροφή  της  Αίθουσας,  που  να  υποδηλώνουν  την  ταυτότητα 
του  προγράμματος..Οι  δαπάνες  στήριξης  και  ανάρτησης  από  την  οροφή  της 
αίθουσας βαρύνουν τον ανάδοχο.  
8. Διακοσμητικά στοιχεία και γραφικά 
Το περίπτερο θα έχει τα γραφικά και τις φωτογραφίες του προγράμματος καθώς 
και  την  σήμανση  της  χρηματοδότησης  από  το  ΕΠ  Αλιείας,  που  θα  δοθούν  στον 
ανάδοχο από την Enterprise Greece. 
Οι δαπάνες προσαρμογής και εκτύπωσης βαρύνουν την Ανάδοχο εταιρία. 
 

 
12. Ο σχεδιασμός,  η  μελέτη,  η  κατασκευή  και  η  αποξήλωση  του Περιπτέρου,  καθώς 
και κάθε άλλη συναφής παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργου θα πρέπει να είναι απόλυτα 
σύμφωνη με τον Κανονισμό της Έκθεσης, τα προβλεπόμενα στην  από 21/7/2014 (αριθμ. 
απ. Δ.Σ. E.E.E.E.E. 272/2172014)  Διακήρυξη και την παρούσα Σύμβαση. 
 
13. Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι τα προς αξιοποίηση τετραγωνικά μέτρα είναι πιθανόν 
να αυξηθούν ή να μειωθούν έως του ποσοστού 35%. Ο χώρος θα οριστικοποιηθεί με βάση 
τις  τελικές  κατόψεις –  κατανομή χώρων.  Αντίστοιχα θα αυξομειωθεί  και  το  εργολαβικό 
τίμημα  της  Έκθεσης  με  την  συμφωνηθείσα  τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο,  εντός  της 
ανώτατης συνολικής κατακυρωθείσας τιμής, κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω. 
 
ΑΡΘΡΟ  2 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει επίσης τα ακόλουθα: 



 
 

•  Τεχνική υποστήριξη για την καλή λειτουργία του περιπτέρου σε όλη τη διάρκεια 
της Έκθεσης, άμεση αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού εξοπλισμού.  
•  Ασφάλιση του περιπτέρου (τα υλικά και την κατασκευή) καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Έκθεσης.  
•  Καθαρισμός του περιπτέρου πριν από την έναρξη της Έκθεσης. 
•  Επί τόπου διόρθωση επιγραφών στις μετώπες των περιπτέρων των συνεκθετών 
με τους διακριτικούς τίτλους τους. 
•  Άμεση αντικατάσταση και επισκευή όσων υλικών ή διακοσμητικών στοιχείων που 
καταστρέφονται  κατά  τη  διάρκεια  της  Έκθεσης.  (περιλαμβάνονται  και  οι  περιπτώσεις 
κλοπής) 
•  Οιαδήποτε κλοπή ή απώλεια υλικού επιβαρύνει τον ανάδοχο και μόνο 
•  Η  σήμανση  στο  σύνολο  του  εκθεσιακού  χώρου  είναι  δαπάνη  που  αφορά  τον 
Ανάδοχο στο σύνολό της. 
•  Εφαρμογές  των  γραφικών  με  βάση  την  αναλυτική  μελέτη  σήμανσης  γραφικών 
που έχει υποβληθεί και έχει γίνει αποδεκτή από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. σε προοπτικό σήμανσης σε 
όλες τις αίθουσες. 
2. Γενικές παρατηρήσεις  
 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με όλους τους εκθέτες και, αφού τους δώσει 
λεπτομερείς  διαστάσεις  και  προδιαγραφές  εκτύπωσης,  να  συλλέξει  το  φωτογραφικό 
υλικό το οποίο θα τοποθετήσει σε κάθε περίπτερο συνεκθέτη.  
Όλα τα υλικά να είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα. 
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  στην  τροποποίηση  ή  και  δημιουργία  μακετών  σε  υψηλή 
ανάλυση για τις εκτυπώσεις. 
Ο ανάδοχος θα παραδώσει όλα τα σχέδια, τις φωτογραφίες και τα κείμενα της τεχνικής 
προσφοράς και σε ηλεκτρονική μορφή. 
Οι  διαστάσεις,  όπου  αυτές  αναφέρονται,  είναι  ενδεικτικές  και  θα  τροποποιηθούν 
σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση που θα υποβάλει ο Ανάδοχος.  
Σε  περίπτωση  που  δεν  πραγματοποιηθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  η  Έκθεση  που 
αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται από την Αναθέτουσα 
Αρχή αποζημίωση. 
3.  Ο  Ανάδοχος  είναι  υπεύθυνος  έναντι  της  «Ελληνικής  Εταιρείας  Επενδύσεων  και 
Εξωτερικού  Εμπορίου  Α.Ε»,  για  κάθε  ανωμαλία  στην  διεκπεραίωση  του  έργου  ή 
δυσφήμιση αυτής εκ των ανωτέρω ενεργειών του, υποκείμενος για αυτές στις κυρώσεις 
του άρθρου 6 της παρούσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
1. Η  αμοιβή  του  Αναδόχου  ανέρχεται,  κατά  ανώτατο  όριο,    στο  ποσό  της 
υποβληθείσας  οικονομικής  του  προσφοράς,  η  οποία  προσαρτάται  στην  παρούσα  και 
αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  αυτής.  Το  ακριβές  Συμβατικό  Τίμημα,  προκύπτει 
αναλυτικά εκ του παρακάτω πίνακα.  Οι πληρωμές του Αναδόχου γίνονται σε ευρώ. 
 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΟΣ  ή 
ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

20.   ΔΑΠΕΔΟ 
21.   ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 
22.   ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ 
23.   ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΜΕΤΩΠΕΣ 
24.   ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ

25.   ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 



 
 

 
2. Στις  παραπάνω  τιμές  περιλαμβάνονται  τυχόν  αμοιβές  τρίτων,  αμοιβές  του 
προσωπικού  του  Αναδόχου,  εισφορές  στα  οικεία  Ασφαλιστικά  Ταμεία  και  εν  γένει 
οιοδήποτε κόστος, δαπάνη, έξοδο, αμοιβή, τέλος, φόρος, κλπ επιβαρυνθεί ο Ανάδοχος για 
την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση του συμφωνούμενου με την παρούσα έργου. Δεν θα 
υπάρξει  οιαδήποτε  άλλη  αμοιβή  του  αναδόχου  ή  τρίτων  απασχοληθέντων  υπ΄  αυτού  ή 
όχι, ούτε πρόσθετη καταβολή σ΄ αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή για αμοιβή του και για 
τα  έξοδα  και  τις  επί  μέρους  εργασίες  και  γενικά  για  την  εκτέλεση  της  παρούσης 
συμβάσεως. 
 
3. Η  εκκαθάριση  των  λογαριασμών  θα  γίνεται  με  την  υποβολή  των  νομίμων 
δικαιολογητικών,  ήτοι  των  αποδεικτικών  εγγράφων  για  την  γενόμενη  κατασκευή  και 
αποξήλωση του περιπτέρου. 
 
4. Η πληρωμή του Τιμήματος του Έργου θα γίνεται ως εξής: 
Είτε μέσω τραπεζικής κατάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή στον τραπεζικό λογαριασμό 
υπ’  αρ.  ____________που  τηρεί  ο  Ανάδοχος  στην  τράπεζα_____________,  είτε  με  την  έκδοση 
ισόποσης  δίγραμμης  τραπεζικής  επιταγής  σε  διαταγή  του  αναδόχου,  κατόπιν 
προηγούμενης  έκδοσης  στο  όνομά  του  των  νόμιμων  παραστατικών  (επιμερισμένα  ανά 
κονδύλι χρηματοδότησης του έργου) και παράδοσής αυτών στην Αναθέτουσα Αρχή εντός 
τριάντα  (30)  ημερών  από  τη  σύνταξη  του  σχετικού  πρακτικού  παραλαβής  από  την 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, το οποίο προβλέπεται κατωτέρω στο άρθ. 5. 
ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
1. Το  τμήμα  του  Έργου  που  αφορά  στη  μελέτη,  σχεδιασμό  και  κατασκευή  του 
συνολικού  περιπτέρου  τη  Ελληνικής  αποστολής  στη  Διεθνή  Έκθεση  SIAL  PARIS  στο 
Παρίσι, συμπεριλαμβανομένου του περιπτέρου που θα αφορά ειδικά στο Πρόγραμμα, θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 17.10.2014 και ώρα 12.00 μ.μ. και να παραδοθεί από 
τον Ανάδοχο στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής.  
2. Η  λειτουργία  του  Περιπτέρου  θα  υποστηριχθεί  τεχνικά  κατά  τη  διάρκεια  της 
έκθεσης. 

26.   ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΘΕΤΩΝ 
27.   ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
28.   ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

29.   ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 
30.   ΚΟΥΖΙΝΑ 

31.   ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
32.   ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
33.   ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
34.   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
35.   ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΑΣBANNERS 
36.   ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
37.   ΓΡΑΦΙΚΑ 
38.   ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 
20.  ΕΡΓΑΤΙΚΑ  (Κόστος ανά  εργάτη,  διαμονή,  ασφάλιση 

κλπ.)  
21.  ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
22.  ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ
   

ΣΥΝΟΛΟ 
 



 
 

3. Το Περίπτερο θα αποξηλωθεί, με ευθύνη του Αναδόχου, αμέσως μετά τη λήξη της 
έκθεσης  και  εντός  τυχόν  προθεσμίας  της  διοργανώτριας  εταιρείας  και  του  εκθεσιακού 
κέντρου για τις εργασίες αυτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό της έκθεσης. 
4. Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια χωρίς καμία αξίωση του Αναδόχου, με την πάροδο 
του προαναφερθέντος χρόνου. Σε περίπτωση που η ποσοτική ή/και ποιοτική παραλαβή 
των  παραδοτέων  δεν  κριθεί  αποδεκτή  από  την  Επιτροπή  Παραλαβής  του  έργου,  η 
Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τον  Ανάδοχο  οποιεσδήποτε 
αλλαγές  ή  πρόσθετες  πληροφορίες  έως  και  την  τελική  έγκρισή  του  από  την  ανωτέρω 
Επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ  5 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Η καλή εκτέλεση του έργου της παρούσας θα πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής 
των περιπτέρων, που συστάθηκε με την υπ’ αρ. ……………………… απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου  της  Αναθέτουσας  Αρχής,    και  η  οποία  θα  υποβάλει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή 
σχετικό  πρακτικό,  με  το  οποίο  θα  βεβαιώνεται    i)  η  εμπρόθεσμη  κατασκευή  των 
περιπτέρων και ii) η επιτυχής ολοκλήρωση της αποξήλωσης σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
1. Η εκ μέρους του Αναδόχου μη εκπλήρωση, ή μη προσήκουσα εκπλήρωση έστω και 
εν  μέρει,  είτε  εφάπαξ,  είτε  διαδοχικώς  οιασδήποτε  των  εκ  της παρούσης  Σύμβασης  και 
της Διακήρυξης απορρεουσών υποχρεώσεών του, σε κάθε περίπτωση συνεπάγεται πέραν 
των άλλων συνεπειών σε βάρος του Αναδόχου και ποινική ρήτρα ύψους 5.000 ΕΥΡΩ για 
κάθε παράβαση ως προς τη μελέτη ή το σχεδιασμό ή την κατασκευή  ή την αποξήλωση 
του Περιπτέρου. 
2. Η παραπάνω υποχρέωση ποινικής ρήτρας, την οποία ο Ανάδοχος αποδέχεται και 
συνομολογεί,  δεν  αποκλείει  την  αποζημίωση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για  οποιαδήποτε 
ζημιά  της  από  τις  ως  άνω  παραβάσεις.  Η  επιβολή  της  ποινικής  ρήτρας  επέρχεται  με 
απόφαση  του    αρμοδίου  οργάνου  της Αναθέτουσας Αρχής,  η  οποία    κοινοποιείται  στον 
Ανάδοχο. 
3. Πέραν της ανωτέρω ποινικής ρήτρας,  ρητώς συνομολογείται ότι η   Αναθέτουσα 
Αρχή δικαιούται επιπλέον να καταγγείλει την σύμβαση και να αξιώσει από τον ανάδοχο 
αποζημίωση για την ζημιά που υφίσταται από την λύση της συμβάσεως. 
4. Σε  κάθε  περίπτωση  η  Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  κάθε  δικαίωμά  της  να  μην 
επιβάλει  τις  ανωτέρω  κυρώσεις  αλλά  να  κηρύξει  τον  Ανάδοχο  έκπτωτο  της  σύμβασης 
ιδίως  σε  περίπτωση  σοβαρής  καθυστέρησης  εκ  μέρους  του  Αναδόχου,  οπότε    θα 
επέρχονται σε βάρος του οι παρακάτω  αναφερόμενες συνέπειες. 

 
ΑΡΘΡΟ  7 
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
1. Ο Ανάδοχος  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή,    εφόσον παραβεί οποιαδήποτε συμβατική υποχρέωσή 
του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και γενικά εφόσον δεν εξετέλεσε το αναλαμβανόμενο 
με την παρούσα έργο σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους 
της προκήρυξης και της παρούσας σύμβασης. 
2. Αφού κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος, η   Αναθέτουσα Αρχής αποφασίζει είτε την 
ανάθεση  της  σύμβασης  στον  επόμενο  στη  σειρά  κατάταξης  διαγωνιζόμενο  είτε  τη 
ματαίωση του διαγωνισμού. 
3. Η  απόφαση  έκπτωσης  λαμβάνεται  σε  βάρος  του  Αναδόχου  και  θα  αφορά  κάθε 
μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 

 



 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
Ρητώς  ορίζεται  ότι  οποιαδήποτε  τυχόν  ανατίμηση  ή  υποτίμηση  του  ΕΥΡΩ  έναντι  των 
ξένων  νομισμάτων  δεν  θα  επιδρά  στις  τιμές  με  τις  οποίες  έγινε  η  κατακύρωση  του 
διαγωνισμού,  οι  οποίες  και  θα  παραμείνουν  αμετάβλητες  για  όλη  τη  διάρκεια  της 
σύμβασης,  του  Αναδόχου  παραιτουμένου  της  εφαρμογής  των  άρθρων  200,288  και 388 
του Αστικού Κώδικα. Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό 
και αμετάβλητο καθ’  όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης,  δεν  είναι δε δυνατόν να 
αυξομειωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Η  αντισυμβαλλόμενη  εταιρεία  κατέθεσε  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  ως  εγγύηση 
καλής  εκτέλεσης  των  όρων  της  παρούσας  σύμβασης  την  υπ’  αρ. ………………..  εγγυητική 
επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ………………,   ποσού € ……………………………  (………….),  το ύψος της 
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον  Φ.Π.Α. 
2. Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  θα  παραμείνει  κατατεθειμένη  στην 
Αναθέτουσα  Αρχή  μέχρι  την  ολοκλήρωση  του  έργου  και  θα  επιστραφεί  στην 
αντισυμβαλλόμενη  εταιρεία  μετά  την  υποβολή,  από  την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, 
του πρακτικού καλής εκτέλεσης της κατασκευής και αποξήλωσης του περιπτέρου στις πιο 
πάνω  εκθέσεις,  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  5  της  παρούσης,  και  υπό  τον  όρο  να  μην 
υπάρχουν γενικά αξιώσεις της Αναθέτουσας Αρχής κατά του αναδόχου από την εκτέλεση 
της παρούσας. 
3. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή σε βάρος του 
αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να προβεί σε κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης,  λόγω  ποινικής  ρήτρας,  υπέρ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  σε  βάρος  του 
αναδόχου,  και  να  απαιτήσει  αποζημίωση  από  τον  ανάδοχο  για  κάθε  είδους  θετική    και 
αποθετική ζημία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο10 της  παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Ο  ανάδοχος  θα  είναι  υπεύθυνος  έναντι  της  Ελληνικής  Εταιρείας  Επενδύσεων & 
Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ για την άρτια  εκπλήρωση των υποχρεώσεών  του,  η οποία θα 
είναι σύμφωνη με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, τους όρους της υπ’αρ. ____ 
Διακήρυξης  και  της  παρούσας  σύμβασης.  Με  το  έργο  του  οφείλει  να  εξασφαλίζει  την 
ποιότητα της παρουσίας της   Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου 
ΑΕ και των εκθετών στην παραπάνω Διεθνή Έκθεση ΤροφίμωνΠοτών SIAL PARIS 2014 
στο  Παρίσι  από  19    23.10.2014  όσο  και  την  νομιμότητα  της,  άλλως,  ενδέχεται  να 
καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής κατά την αδέσμευτη κρίση της,  η  εγγύηση της 
καλής  εκτέλεσης  ως  ποινική  ρήτρα  υπέρ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  σε  βάρος  του 
αναδόχου,  ενώ  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  επί  πλέον  σε  πλήρη  αποζημίωση  της 
Αναθέτουσας Αρχής για οποιοδήποτε είδος ζημίας ήθελε υποστεί, κατά τα προβλεπόμενα 
και στο αρθ. 9 ανωτέρω. 
2. Από  τις  συμβάσεις  και  τις  οποιεσδήποτε  σχέσεις  του αναδόχου με  τους  τρίτους 
που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, ουδεμία υποχρέωση 
ή  δέσμευση  ή  ευθύνη  θα  έχει  η  Αναθέτουσα  Αρχή  έναντι  των  τρίτων  αυτών,  του 
αναδόχου βαρυνομένου αποκλειστικά με κάθε φύσεως  αμοιβές, αποδοχές, αποζημιώσεις 
και  γενικά  με  κάθε φύσεως    συγγενικά  και πνευματικά  δικαιώματα,  δαπάνη δική  του ή 
τρίτων  που  θα  αφορά  με  οποιοδήποτε  τρόπο,  άμεσα  ή  έμμεσα,    την  εκτέλεση  της 
παρούσας συμβάσεως και  τις  οποίες  δαπάνες,  απαιτήσεις  τρίτων κ.λ.π.  υποχρεούται  να 
καταβάλει  ο  ανάδοχος.  Σε  περίπτωση  μη  τήρησης  του  όρου  αυτού,  ο  ανάδοχος  υπέχει 
έναντι  της  Αναθέτουσας  Αρχής  υποχρέωση  να  αποκαταστήσει  πλήρως  οποιαδήποτε 
ζημία  της,  αν  ο  τρίτος  ήθελε  τυχόν  στραφεί  κατά  αυτής  και  επιτύχει  δικαστικώς  την 
ικανοποίηση  των  απαιτήσεών  του  από  αυτήν.  Παράλληλα  δε  ο  ανάδοχος, 



 
 

προσεπικαλούμενος  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  υποχρεούται  να  ασκήσει  κύρια,  άλλως 
πρόσθετη παρέμβαση υπέρ αυτής σε οποιαδήποτε σχετική δίκη και να της καταβάλει όλες 
τις σχετικές δικαστικές δαπάνες. 
3. Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο ανάδοχος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και για 
οποιαδήποτε ζημία, σε πρόσωπα ή πράγματα, ήθελε προκληθεί από τον ανάδοχο και τα 
όργανα  αυτού  κατά  την  εκτέλεση  της  παρούσας  συμβάσεως  ή  με  αφορμή  αυτή, 
ευθυνόμενος  αυτός  αποκλειστικά  σε  αποκατάσταση  κάθε  θετικής  ή  αποθετικής  ζημίας 
περιλαμβανομένης  και  της  ηθικής  βλάβης  σε  βάρος  οιουδήποτε  τρίτου.  Παράβαση 
οιασδήποτε  των  ανωτέρω  υποχρεώσεων  του  αναδόχου  θα  επιφέρει  σε  βάρος  του  την 
καταγγελία  της  σύμβασης  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  την  κατάπτωση  της  εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης και την αποκατάσταση από τον ανάδοχο κάθε ζημίας.  
4. Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δεν  γνωρίζει  οποιαδήποτε  άλλη  ενέργεια  του  αναδόχου 
πέραν αυτών που καθορίζονται με την παρούσα σύμβαση. 
5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμβάλλεται με τους υπεργολάβους που έχει 
περιλάβει δεσμευτικά στις αρχικές προτάσεις του. Εάν για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί η 
αντικατάσταση  κάποιου  από  τους  αρχικά  προβλεπόμενους  υπεργολάβους,  αυτή  θα 
πραγματοποιείται μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή και 
την έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου της. 
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει έγκαιρα προς τις διοργανώτριες εταιρείες 
της παραπάνω Διεθνούς  Έκθεσης, όλα τα απαραίτητα έγγραφα  και φόρμες που αφορούν 
στην  Ελληνική  συμμετοχή,  στην  χορήγηση  άδειας    των  κατασκευαστών  για  ειδικές 
εγκαταστάσεις,  κατασκευές,  μεταφορές,  καταλληλότητα  υλικών  κ.λπ.  δεόντως 
συμπληρωμένα. 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
1. Καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της  παρούσας  σύμβασης,  ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να 
συνεργάζεται  στενά  με  τις  υπηρεσίες  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  υποχρεούται  δε  να 
λαμβάνει  υπόψη  του  οποιεσδήποτε  παρατηρήσεις  της  σχετικά  με  την  εκτέλεση  του 
Έργου.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρίσταται  σε  υπηρεσιακές  συνεδριάσεις  που 
αφορούν το Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για 
την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 
2. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση 
της  ισχύουσας  νομοθεσίας  ως  προς  το  απασχολούμενο  από  αυτόν  προσωπικό  για  την 
εκτέλεση  των  υποχρεώσεων  της  σύμβασης.  Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε  παράβασης  ή 
ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της.  
3. Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης τα συμβαλλόμενα 
μέρη έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις και  δικαιώματα: 
4. Ο  Ανάδοχος  θα  εκτελέσει  εμπροθέσμως  και  προσηκόντως  το  έργο  που 
αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, 
της απόφασης κατακύρωσης, της προσφοράς του και της Διακήρυξης. 
5. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  για  την  εμπρόθεσμη  και  άρτια  υλοποίηση  του 
αντικειμένου της σύμβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 
6. Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα 
για την εκπλήρωση του έργου της παρούσης. 
7. Ο  Ανάδοχος  εγγυάται  για  τη  διάθεση  της  τυχόν  αναφερόμενης  στην  προσφορά 
του,  ομάδας  έργου,  που  θα  διαθέτει  την  απαιτούμενη  εμπειρία,  τεχνογνωσία  και 
ικανότητα, ώστε  να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις  της Σύμβασης,  υπόσχεται  δε 
και βεβαιώνει ότι τα μέλη της θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους 
με  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  και  τα  στελέχη  της  Αναθέτουσας  Αρχής  ή  τα  εκάστοτε 
υποδεικνυόμενα  από  αυτήν  πρόσωπα.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  η  Αναθέτουσα  Αρχή 
δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της ομάδας έργου του Αναδόχου, οπότε ο 



 
 

Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και 
προσόντων εντός της προθεσμίας που θα του τάξει προς τούτο η Αναθέτουσα Αρχή. 
8. Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  ενεργεί  με  επιμέλεια  και  φροντίδα,  ώστε  να  εμποδίζει 
πράξεις  ή  παραλείψεις,  που  θα  μπορούσαν  να  έχουν  αποτέλεσμα  αντίθετο  με  το 
συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
ΑΡΘΡΟ  12 
ΑΝΑΣΤΟΛΗΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί  το δικαίωμα να αναστέλλει αζημίως την  εκτέλεση 
μέρους ή του συνόλου της παρούσας σύμβασης, με έγγραφη γνωστοποίηση στον ανάδοχο. 
Στην  γνωστοποίηση  αυτή  προσδιορίζονται  οι  λόγοι  που  καθιστούν  αναγκαία  την 
αναστολή,  η  ημερομηνία  έναρξης  της,  καθώς  και  η  πιθανολογούμενη  διάρκεια  της.  Από 
την  ημερομηνία  έναρξης  της  αναστολής  ο  ανάδοχος  απαλλάσσεται  εκείνων  των 
συμβατικών του υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Οφείλει ωστόσο 
να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για περιορισμό τυχόν δαπανών,  είτε του  ιδίου είτε 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
2. Πέραν των λοιπών ρητώς αναφερόμενων στην παρούσα περιπτώσεων και λόγων 
καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει και 
να λύσει οποτεδήποτε τη σύμβαση με τον ανάδοχο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου της και ανεξαρτήτως της εκ μέρους του παράβασης ή μη συμβατικών 
υποχρεώσεων  ή  συνδρομής  ή  μη  υπαιτιότητας  του  αναδόχου.  Στην  περίπτωση  αυτή,  ο 
ανάδοχος,  πέραν  της  αμοιβής  για  το  έργο,  υπηρεσία  ή  προμήθεια  που  έχει  εκτελέσει 
εμπροθέσμως  και  προσηκόντως  μέχρι  του  χρόνου  της  καταγγελίας,  δεν  δικαιούται  να 
λάβει  κανένα  επιπλέον  ποσό  ως  αποζημίωση,  εκτός  εάν  το  αρμόδιο  όργανο  της 
αναθέτουσας αρχής αποφασίσει την καταβολή εύλογης αποζημίωσης. 
3. Σε  περίπτωση  θανάτου,  περιορισμού  κατά  οποιονδήποτε  τρόπο  της 
δικαιοπρακτικής  ικανότητας  ή  πτώχευσης  του  αναδόχου,  εφόσον πρόκειται  για φυσικό 
πρόσωπο, καθώς και σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 
του  αναδόχου,  εφόσον  πρόκειται  για  νομικό  πρόσωπο,  η  σύμβαση  λύεται  αυτοδικαίως 
από της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων. 
4. Σε περίπτωση που ένα εκ των γεγονότων της προηγουμένης παραγράφου επέλθει 
στο πρόσωπο ενός από τα μέλη, φυσικό ή νομικό, που απαρτίζουν τον ανάδοχο εφόσον 
είναι ένωση/κοινοπραξία, τότε, εάν μεν οι υποχρεώσεις οι  απορρέουσες από τη σύμβαση 
μπορούν  να  εκπληρωθούν  από  τα  εναπομείναντα  μέλη  του  αναδόχου,  η  σύμβαση 
εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματα της. Στην 
αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. 
5. Η κρίση για  τη δυνατότητα  εκπλήρωσης των όρων της συμβάσεως  εναπόκειται 
στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 
6. Δεδομένου  ότι  όλοι  οι  όροι  της  παρούσας  συνομολογούνται  ως  ουσιώδεις,  η 
παράβαση  οποιουδήποτε  όρου  της  παρούσας  από  τον  Ανάδοχο  ή  η  μη  εκπλήρωση 
οποιασδήποτε  υποχρέωσής  του  εκ  της  παρούσας,  θα  συνεπάγεται  την  επιβολή  των 
κυρώσεων  κατ΄  αυτού,  περιλαμβανομένης  και  της  έκπτωσης  του  Αναδόχου,  της 
Αναθέτουσας Αρχής διατηρούσας κάθε δικαίωμά να αξιώσει και αποζημίωση της από τον 
Ανάδοχο για κάθε ζημία από τις παραπάνω περιπτώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
1.  Ο  Ανάδοχος  μετά  την  ανάθεση  του  Έργου  δεν  έχει  δικαίωμα,  χωρίς  προηγούμενη 
έγγραφη  συγκατάθεση  του  αρμοδίου  οργάνου  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  να  αναθέσει 
οποιοδήποτε  μέρος  ή  το  σύνολο  του  Έργου  υπεργολαβικά  σε  τρίτο  φυσικό  ή  νομικό 
πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του. 



 
 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο / 
υπεργολάβους,  η  εκτέλεση  του  Έργου  θα  συνεχίζεται  από  τον  ανάδοχο  ή  από  νέο 
συνεργάτη/  υπεργολάβο  με  σκοπό  την  πλήρη  υλοποίηση  του  Έργου,  μετά  από 
προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 
Σε  κάθε  περίπτωση,  την  πλήρη  ευθύνη  για  την  ολοκλήρωση  του  Έργου,  φέρει 
αποκλειστικά ο ανάδοχος. 
2. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος 
αυτής  και/ή  οποιοδήποτε  δικαίωμα,  απαίτηση  ή/και  υποχρέωση  που  απορρέει  από 
αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 14 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
1. Οι  κάθε  είδους  εφαρμογές  των  δημιουργικών  ιδεών θα αποτελέσουν  ιδιοκτησία 
και  περιουσιακό  στοιχείο  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  η  οποία  θα  έχει  το  δικαίωμα  να  το 
επαναχρησιμοποιεί  ελεύθερα  και  για  απεριόριστο  χρόνο,  χωρίς  οποιαδήποτε  πρόσθετη 
οικονομική επιβάρυνση ή υποχρέωση της, πέραν των οριζομένων στην παρούσα, έναντι 
του αναδόχου και έναντι παντός τρίτου.  
2. Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα για την με οποιοδήποτε τρόπο χρήση 
και  εκμετάλλευση  του  υλικού  αυτού  θα  ανήκουν  απεριορίστως  και  αποκλειστικά  στην 
Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία θα τα εκχωρήσει με την οικεία σύμβαση ο ανάδοχος, χωρίς 
οποιοδήποτε πρόσθετο αντάλλαγμα προς αυτόν ή τρίτους εκ μέρους της Αρχής, καθόσον 
το αντάλλαγμα αυτό έχει συνυπολογιστεί και περιλαμβάνεται στη συμβατική αμοιβή του 
αναδόχου,  δηλώνοντας  στη  σύμβαση  ότι  ο  ανάδοχος  παραιτείται  σε  κάθε  περίπτωση 
παντός επί των παραπάνω σχετικού δικαιώματος. 
3. Όλο  το  υλικό  που  θα  παραχθεί  (οι  κάθε  είδους  εφαρμογές  των  δημιουργικών 
ιδεών)  θα παραδοθεί  στην Αναθέτουσα Αρχή από  τον ανάδοχο  ταυτόχρονα με  τη  λήξη 
της  Σύμβασης,  και  θα  αποτελεί  ιδιοκτησία  τούτου,  μη  δυναμένου  του  αναδόχου  ή 
οποιουδήποτε τρίτου να χρησιμοποιήσει αυτά χωρίς την έγκριση της Αρχής. 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της  Σύμβασης  αλλά  και  μετά  τη  λήξη  ή  λύση  αυτής,  ο  Ανάδοχος 
αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  τηρήσει  εμπιστευτικές  και  να  μη  γνωστοποιήσει  σε 
οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 
του  κατά  την  εκτέλεση  των  υπηρεσιών  και  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του. 
Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου 
που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
ΑΡΘΡΟ  16 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
Για  κάθε  θέμα  που  αφορά  στην  εκτέλεση  όσο  και  την  ερμηνεία  της  παρούσας 
εφαρμόζονται  οι  όροι  της  από  21/7/2014  (αριθμ.  απ.  Δ.Σ.  E.E.E.E.E.  272/2172014)  
διακήρυξης σε διεθνή ανοικτό διαγωνισμό της Αναθέτουσας Αρχής, οι κατακυρωτικές και 
λοιπές αποφάσεις της Εταιρείας ως αναθέτουσας αρχής, οι όροι της παρούσας σύμβασης 
ως  και  η  προσφορά  του  αναδόχου  και  συμπληρωματικά  οι  διατάξεις  του  π.δ  60/2007, 
όπως κάθε φορά ισχύουν. 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά ή διένεξη που 
πιθανόν  να  προκύψει  από  την  εφαρμογή  της  παρούσας  σύμβασης,  καθώς  και  κάθε 
αξίωση  ή  απαίτηση  των  συμβαλλομένων  εκατέρωθεν,  θα  ρυθμίζεται  καταρχήν  φιλικά 
μεταξύ των μερών κατά την διάρκεια της ισχύος σύμβασης. Άλλως, θα εκδικάζεται και θα 
επιλύεται  από  τα  καθ’  ύλην  αρμόδια  Δικαστήρια  Αθηνών,  τα  οποία  οι  συμβαλλόμενοι 



 
 

αναγνωρίζουν και δέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα για την 
εκδίκαση των πιο πάνω αναφερομένων διαφορών και ενώπιον των οποίων η Αναθέτουσα 
Εταιρεία  θα  ενάγει  ή  ενάγεται  ως  διάδικος,  εφαρμοζομένου  σε  κάθε  περίπτωση  του 
Ουσιαστικού και Δικονομικού Ελληνικού Δικαίου. 
 
ΑΡΘΡΟ  17 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ 
 
Ο  ανάδοχος  διορίζει  αντίκλητο  στην  Αθήνα  τον/την  ………………………………………………, 
στον/ην οποίο/α θα γίνεται η επίδοση όλων των εξώδικων και διαδικαστικών πράξεων 
που έχουν σχέση με τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 4 του 
Κώδικα  Πολιτικής  Δικονομίας.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  αμελλητί  να  γνωστοποιεί  στην 
Αναθέτουσα Αρχή οποιαδήποτε μεταβολή της διεύθυνσης του αντικλήτου. 
 
ΑΡΘΡΟ 18 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων,  στο  μέτρο  που  η  αδυναμία  εκπλήρωσης  οφείλεται  σε  περιστατικά 
ανωτέρας βίας. Στην παρούσα σύμβαση, ο όρος "ανωτέρα βία" νοείται ότι περιλαμβάνει 
ιδίως  τις  περιπτώσεις  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τον  Αστικό  Κώδικα  συνιστούν 
καταστάσεις ανωτέρας βίας και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη 
την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης. 
2. Οσάκις  ο Ανάδοχος,  λόγω ανωτέρας βίας,  κωλύεται ή  καθυστερεί στην  εκτέλεση των 
υποχρεώσεων του, που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για 
εκτέλεση  και  παράδοση  του Έργου  και  η  διάρκεια  της  σύμβασης  παρατείνεται  για  όσο 
χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας. 
3. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την 
ύπαρξη  τέτοιας  κατάστασης  εντός  προθεσμίας  πέντε    (5)  ημερών  από  τότε  που  έλαβε 
χώρα. 
 
ΑΡΘΡΟ 19 
 
Ρητά συμφωνείται και διευκρινίζεται ότι στην παρούσα σύμβαση έχουν εφαρμογή, ακόμη 
και  αν  δεν  αναφέρονται  ρητά  σ’  αυτή,  και  όλοι  οι  μη  διαδικαστικοί  όροι  της  σχετικής 
διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  στην  οποία  βασίζεται  η  παρούσα  σύμβαση,  οι  όροι  της 
σχετικής κατακυρωτικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και η προσφορά του 
αναδόχου, όπως αυτή έγινε δεκτή. 
 
Τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  αφού  διάβασαν  και  βεβαίωσαν  τη  Σύμβαση  αυτή,  την 
υπογράφουν σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα. Από τα τρία όμοια πρωτότυπα, τα δύο έλαβε 
η  «Ελληνική  Εταιρεία  Επενδύσεων  και  Εξωτερικού  Εμπορίου  Α.Ε»  και  το  άλλο  έλαβε  η 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 
 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
Για την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε»  
 
χχχχχχχχχχχχχχχ 
 
   
Για την  Ανάδοχο 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
Πρόεδρος Δ.Σ.» 



 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
   



 
 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

   



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


